


DEĞERLİ ÖĞRETMENLERİMİZ;

Planların içerisinde “yayınevi”, “fasikül”, “kitap”, “sayfa” gibi ibarelerin bulunmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı sizleri sıkıntıya düşürmemek adına “öğretmen klavuzu” nu hazırladık. Bu klavuzda hangi gün, hangi sayfadaki çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. Planlarımızın içinde sadece “çalışma sayfaları”, “etkinlik sayfaları” ve “hikaye kitapları” gibi belirleyiciler kullanılıp “yönergeler” verilmiştir. 
Sizlere yararlı olmasını diler, iyi bir eğitim yılı geçirmenizi temenni ederiz.
Alpino Yayıncılık

















BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
EYLÜL 2017

TARİH

KİTAP ADI

YÖNERGE



25.09.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 3:
Sevimli hayvanlar okula başlıyor. Hangi hayvanları görüyorsun?
Sen okuldaki arkadaşlarınla tanıştın mı? Kimlerin isimlerini biliyorsun? Söyleyelim.
Resimdeki kalemleri yuvarlak içine alalım. “Tanışma” draması yapalım.
SAYFA 4:
Zürafa ve Timsah okula başladıkları için kendilerini nasıl hissediyor olabilirler? Düşünelim.
Sen okula başladığında kendini nasıl hissettin? Söyleyelim.
Okula başladığımız zamanki duygumuzu gösteren yüzü boyayalım.




    26.09.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 5:
Sevimli Timsah sınıfta hangi oyuncaklarla oynuyor? İnceleyelim.
Senin sınıfında hangi oyuncaklar var? Söyleyelim.
Çıkartma sayfasındaki resimleri uygun yerlere yapıştıralım.
Sınıfımızdaki öğrenme merkezlerini inceleyelim
SAYFA 6:
Etkinliklerimizi kolay ve güzel yapabilmemiz için kalemi düzgün tutmamız gerekiyor.
Yukarıdaki elin kalemi nasıl tuttuğunu inceleyelim. Biz de kalemimizi onun gibi tutalım.
Çizgiyi, kalemin kaldığı yerden istediğimiz gibi devam ettirelim.



27.09.2017





BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 7:
Resimde neler görüyorsun? Söyleyelim. 
Haydi biraz rahatlayalım. Müzik eşliğinde resmimizi boyayalım. 
SAYFA 8:
Aynı varlıkları örnekteki gibi eşleştirelim.
Bu etkinlikten önce sınıfta aynı olan eşya ve oyuncakları bulma çalışması yapalım.
SAYFA 9:
Çerçevedeki hayvanları inceleyelim. Her sıradaki farklı hayvanı yuvarlak içine alalım.
Bu etkinlikten önce bir grup eşyanın içinden farklı olanı bulma çalışması yapalım.

29.09.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 10:
Sen arkadaşlarını seviyor musun? Neden?
Çıkartma sayfasındaki kalpleri alalım ve sevdiğimiz arkadaşlarımıza hediye edelim. Onları sevdiğimizi söyleyelim.




BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
EKİM 2017


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE


03.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 11:
Sen hayvanları seviyor musun? Neden?
Hayvanlara nasıl davranmalıyız? Anlatalım.
Köpeği ve kızı boyayalım.
Evde beslediğimiz bir hayvan varsa okula getirelim.

04.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 12:
Büyük köpeği büyük kulübeye, küçük köpeği küçük kulübeye çizgi ile götürelim.
Çevremizdeki eşyaları büyüklüklerine göre karşılaştıralım.
“Büyük - Küçük” oyunu oynayalım.



05.10.2017




 BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 13:
Sevimli fok balığı daire şeklinde bir top ile oynuyor.
Topun çizgilerini tamamlayıp boyayalım.
Daire şeklindeki saat sana gülümsüyor. 
Saatin çizgilerini tamamlayalım.
“Daire” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 14:
Çevremizde gördüğümüz daire şeklindeki varlıkları söyleyelim.
Yukarıdaki daireyi neye dönüştürebilirsin? Düşünelim ve resmini çizelim. 

06.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 15: 
Yukarıdaki hayvanların isimlerini söyleyelim.
Hangi hayvan nerede yaşar? Düşünelim. Hayvanları çizgi çizerek yuvalarına götürelim.


09.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 16: 
Yukarıdaki hayvanların isimlerini söyleyelim.
Hayvanları gölgeleri ile gösterildiği gibi eşleştirelim.
SAYFA 17: 
Aynı renkteki kalemleri ve silgileri çizgi ile eşleştirelim.







TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



10.10.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1

SAYFA 18:
Çılgın ressam Kurbik kırmızı rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Kırmızı boya damlasını çıkartma sayfasından bulup gölgesine yapıştıralım.
Boyadığı varlıkları ve renklerini söyleyelim. (Kırmızı araba gibi)
“Kırmızı” kavram videosunu izleyelim. Topu kırmızı renge boyayalım.
SAYFA 19:
Ressam Kurbik, bir resim yapmaya başlamış. Senden uğur böceğini kırmızı renge boyayarak ona yardım etmeni istiyor. Haydi ona yardım edelim.
Uğur böceğini kırmızı renge boyayalım.



11.10.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 20:
Sevimli uğur böceği çiçekten çiçeğe uçmak istiyor.
Çizgileri birleştirerek onu uçuralım.
Uğur böceği kaç tane çiçeğe uçtu? Sayalım ve söyleyelim.
SAYFA 21:
1 sayısının üzerinden parmağımızla geçelim.
Dairelerin içindeki 1 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan daireye kendimiz 1 yazalım.
Kaç tane zürafa var? Sayalım.
Zürafadaki 1 sayısını bulup kalemimizle çizelim.


12.10.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 22:
1 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 1 sayısı bulduk? Sayalım ve söyleyelim.
SAYFA 23:
Yukarıda kaç tane at var? Sayalım. Atı uygun sayıya götürelim.



13.10.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 24:
Resimdeki eli inceleyelim. Neler görüyorsun? Söyleyelim
SAYFA 25:    
Sabunun üzerine elimizi koyalım. Kalemimiz ile elimizin şeklini çevresinden çizerek çıkaralım.
Sabunlu elimizden kaçan mikropları boyayalım. “El yıkama” draması yapalım.



16.10.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 26:
Dinozorlarla ilgili bilgileri öğrenelim. Neler öğrendiğimizi anlatalım. 
Resimleri boyayalım. 
SAYFA 27:
Çıkartma sayfasındaki parçaları uygun yerlere yapıştırıp resmi tamamlayalım.
Dinozorları inceleyelim.

TARİH

KİTAP ADI

YÖNERGE



17.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 28: 
Minik arı, sadece kırmızı çiçeklerden bal toplayıp kovanına gitmek istiyor.
Gitmesi gereken yolu bulup çizelim.
SAYFA 29: 
Resmi dikkatlice inceleyelim. Sonra sayfayı çevirelim
SAYFA 30: 
İncelediğin resimde hangi hayvan yoktu?
Bulalım ve X ile işaretleyelim. Ardından sayfayı çevirip doğru olup olmadığını kontrol edelim. İçinde bu hayvanların geçtiği bir hikâye oluşturup anlatalım.

18.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 31:
Biz de bir okul hayal edelim. Nasıl bir okulda olmak isterdin? İçinde neler olsun isterdin?
Düşünelim ve çerçeveye resmini çizelim.








19.10.2017








BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 32:
Zürafa ve Timsah çok iyi arkadaşlarmış. Oyuncaklarını ve eşyalarını hem birbirleriyle, hem arkadaşlarıyla paylaşırlarmış.
Resmi inceleyelim. Zürafa ve Timsah ne yapıyorlar? Söyleyelim.
Arkadaşımızdan bir şey isterken ne demeliyiz? İstediğimiz şeyi geri verirken ne demeliyiz? Söyleyelim.
Zürafa ve Timsahı oyuncaklarını paylaşarak oynadıkları için ödüllendirelim. Duvardaki
yıldızları tamamlayıp içlerine gülen yüz çizelim.
SAYFA 33:
Zürafa, Timsah ve Arı duvara resimler asmak istemişler ama bunu tek başlarına yapamayacaklarını biliyorlarmış. Eğer birbirlerine yardım ederlerse daha kolay olacağını düşünmüşler. Zürafa merdivene çıkmış; Timsah merdiveni, arı kâğıtları tutmuş. Yardımlaşarak bir resim asmışlar. Sence bu nasıl bir resim? Hayal edelim ve çizelim.
Sen insanlara yardım ediyor musun? En son kime, nasıl yardım ettin? Anlatalım.



     20.10.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 34:
Sebzelerin faydalarını öğrenelim.
Kutulardaki yiyecekler sebze ise (X), sebze değilse () işaretini tamamlayalım.
Arkadaşlarımızla sebze salatası yapalım ve yiyelim.
SAYFA 35:
Tavşan neyi tutuyor? Söyleyelim. Kesik çizgileri tamamlayalım.
Resmi boyayalım. Tavşanın söylediği şarkıyı öğrenelim.


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE

     23.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 36:
Hayvanların çıkardıkları sesleri dinleyelim. Sesini duyduğumuz hayvanları yuvarlak içine alalım. Ardından hepsini tekrar dinleyip yaptıklarımızla karşılaştıralım.


     24.10.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 37:
Parmağımızla 2 sayısının üstünden geçelim.
Bulutların içindeki 2 sayılarını tamamlayalım. Boş buluta kendimiz 2 yazalım.
Kaç tane salyangoz var? Sayalım ve söyleyelim. Salyangozdaki 2 sayılarını bulalım ve çizelim.
SAYFA 38: 
2 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım.
Kaç tane 2 sayısı bulduk? Sayalım.


     25.10.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 39:
Yukarıda kaç tane ayı var? Sayalım.
Ayıları uygun sayıya götürelim.
SAYFA 40: 
 Sayıları örneklerdeki gibi ok işaretleri yönünde tamamlayalım.


     26.10.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 41: 
Biz de boş çerçeveye tırtıl resmi çizelim ve boyayalım.
Farklı şeyler ekleyip komik tırtıl yapabilirsin.




     30.10.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 42:
Tekerlemeyi söyleyelim.“e” sesi ile başlayan varlıkları yuvarlak içine alalım.
Sevimli çocuk “e” sesi ile başlayan varlıkları toplayarak evine gitmek istiyor.
Toplayacağı varlıklara sırasıyla götürerek çocuğu evine ulaştıralım.
SAYFA 43:
Gözlüklerimizi takalım.
Resmi inceleyelim.
Arı yuvasına gitmek istiyor. Gitmesi gereken yolu bulup boyayalım.




BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
KASIM 2017

TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE

02.11.2017

BİLGİM Bİ DÜNYA 1
SAYFA 44-45-46-47-48:
HİKAYE VE TEKRAR SAYFALARI




03.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2

SAYFA 3:
Kız ve erkek çocuğun kıyafetlerini inceleyelim.
Parçaları uygun çocuğa çizgiyle götürelim.
Senin cinsiyetin ne? Kız mı? Erkek mi? Söyleyelim.
SAYFA 4:
Fiziksel özellik ne demek? Düşünelim.
Çocukların fiziksel özelliklerini inceleyelim.
Siyah gözlü, kahverengi saçlı ve boyu en uzun olan çocuğu yuvarlak içine alalım.
Her insanın görünüşü yani fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Aynaya bakıp fiziksel özelliklerimizi inceleyelim.



06.11.2017




 BİLGİM Bİ DÜNYA 2

SAYFA 5:
Her insanın ailesi vardır. Aile; anne, baba, çocuklar ve diğer akrabaların bir araya gelmesiyle oluşur.
Resmi inceleyelim. Resimdeki ailede kimler var? Söyleyelim.
Nine ve dedeyi yuvarlak içine alalım.
Onların nine ve dede olduğunu nasıl anladın? Söyleyelim.
Ailede en genç görünen kim? Neden? Konuşalım.
Senin ailende kimler var? Boş çerçeveye resimlerini çizelim.
SAYFA 6:
Yukarıdaki aile, fotoğraf çektirmiş ve fotoğrafları ellerindeki tabloya yapıştırmak istemişler.
Çıkartma sayfasındaki fotoğrafları çerçevedeki aynı kişilerin yanına yapıştıralım.
Biz de okula ailemizin bir fotoğrafını getirelim ve onları arkadaşlarımıza tanıtalım.
SAYFA 7:
Sence onlara niçin hediye getirmişler? Düşünelim.
Bu güzel davranışları için çocukları ödüllendirelim ve çıkartma sayfasındaki yıldızı yapıştıralım.
Sen büyüklerine nasıl davranıyorsun? Onlar için neler yapıyorsun? Anlatalım.
Bugün anneannemiz, babaannemiz, dedemiz veya kim varsa arayalım ve onları çok sevdiğimizi söyleyelim. Ne dersin. 


   

07.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 8:
Civciv, annesinin yanına gitmek istiyor.
Kesik çizgileri birleştirip civcivi tavuğun yanına götürelim.
Yumurtaların çizgilerini tamamlayıp rengârenk boyayalım.
SAYFA 9:
Kovanın dışındaki arıyı yuvarlak içine alalım.
Kovanın içindeki arıyı gösterelim.
Sence bu arılar ne yapıyorlar? Onlara birer isim verelim ve onlarla ilgili bir hikâye anlatalım.
Resmin devamını hikâyemize uygun olarak çizelim.



     08.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 10:
Çılgın ressam Kurbik sarı rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Çıkartma sayfasından sarı boya damlasını bulup yapıştıralım. Boyadığı varlıkları ve renklerini söyleyelim. (Sarı papyon gibi)
“Sarı” kavram videosunu izleyelim
SAYFA 11:
Ressam Kurbik bir resim yapmaya başlamış. 
Senden arıyı ve kovanı sarı renge boyayarak ona yardım etmeni istiyor.
Haydi ona yardım edelim.


     09.11.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 12:
Saygı ne demek? Arkadaşlarımıza neden saygılı davranmalıyız?
Sence ne gibi durumlarda saygısızlık yapılmış olabilir? Konuşalım.
Çocukların söylediklerini dinleyelim.
Bu sayfadaki saygılı çocukları davranışları için ödüllendirelim.
Çıkartma sayfasından gülen yüzü çıkarıp sayfada uygun bir yere yapıştıralım.

     

10.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 13:
Sevimli fare üçgen peyniri yemek istiyor.
Fareyi üçgen peynire çizgi çizerek götürelim. “Üçgen” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 14:
Çevremizde gördüğümüz üçgen şeklindeki varlıkları söyleyelim.
Yukarıdaki üçgeni neye dönüştürebilirsin? Düşünelim ve resmini çizelim.
SAYFA 15:
Minik fare, kedilere ve kapana yakalanmadan peynir dilimine gitmek istiyor.
Gitmesi gereken yolu çizip onu peynire ulaştıralım.
Peynir hangi şekle benziyor? Söyleyelim.

   

13.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 16:
Tekerlemeyi söyleyelim.
“a” sesi ile başlayan varlıkları yuvarlak içine alalım.
Sevimli ayı “a” sesi ile başlayan varlıkları toplayarak mağarasına gitmek istiyor. Buna göre gitmesi gereken yolu çizerek ayıyı mağaraya ulaştıralım.
SAYFA 17:
Her sıradaki örüntüyü inceleyelim. Boşluklara hangi varlık gelmeli? Çizelim.



     14.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 18:
Çılgın ressam Kurbik mavi rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Çıkartma sayfasındaki mavi boya damlasını bulup gölgesine yapıştıralım. Boyadığı varlıkları ve renklerini söyleyelim. (Mavi top gibi) “Mavi” kavram videosunu izleyelim
SAYFA 19:
Ressam Kurbik bir resim yapmaya başlamış. Yunus balıklarını çizmiş ama bir şey eksik! Senden balıklar için denizi mavi renge boyamanı istiyor. Haydi ona yardım edelim.


     15.11.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 20:   
Parmağımızla 3 sayısının üstünden geçelim.
Üçgenlerin içindeki 3 sayılarını tamamlayalım. Boş üçgene kendimiz 3 yazalım.
Kaç tane arı var? Sayalım ve söyleyelim. Arılardaki 3 sayılarını bulup çizelim.  
SAYFA 21:    
3 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 3 sayısı bulduk? Sayalım.
SAYFA 22:
Yukarıda kaç tane inek var? Sayalım. İnekleri uygun sayıya götürelim.

     

16.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 20:   
Parmağımızla 3 sayısının üstünden geçelim.
Üçgenlerin içindeki 3 sayılarını tamamlayalım. Boş üçgene kendimiz 3 yazalım.
Kaç tane arı var? Sayalım ve söyleyelim. Arılardaki 3 sayılarını bulup çizelim.  
SAYFA 21:    
3 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 3 sayısı bulduk? Sayalım.
SAYFA 22:
Yukarıda kaç tane inek var? Sayalım. İnekleri uygun sayıya götürelim.


TARİH

KİTAP ADI

YÖNERGE

   

17.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 24:
Bazı hayvanları besleyip bakabiliriz. Onlar da bize birçok fayda sağlar. Bu hayvanlara “çiftlik hayvanları” deriz.
Resimdeki çiftlikte bulunan hayvanların isimlerini söyleyelim. Faydalarını öğrenelim.
Başka hangi hayvanlar çiftlik hayvanı olabilir? Araştıralım. Çiftlikteki civcivleri bulup yuvarlak içine alalım.
SAYFA 25:
Çıkartma sayfasındaki parçaları uygun yerlere yapıştırıp resmi tamamlayalım.
Çiftlik hayvanlarını inceleyelim.



     20.11.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 26:
Yukarıdaki yiyeceklerin isimlerini söyleyelim. Sayalım ve grafikte sayıları kadar kutuyu boyayalım.
SAYFA 27:
Hangi hayvan çok hızlı görünüyor? Neden? Söyleyelim.
Hangi hayvan çok yavaş görünüyor? Neden? Söyleyelim.
En hızlı hayvanı yuvarlak içine alalım. En yavaş hayvanı (x) işareti ile gösterelim.
Tavşan ve gorilden hangisi geride kalmış? Söyleyelim.


     21.11.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 28:
Resmi inceleyelim. Resimdeki eksik parçayı bulalım. Parçanın numarasını resimdeki kutuya yazalım.
SAYFA 29:
Çocuklar ne yapıyorlar? İnceleyelim. Ardından sayfayı çevirelim.
SAYFA 30:
Çocuklar hangi top ile oynuyorlardı hatırlıyor musun? Doğru topu bulup kutusunu boyayalım.
Şimdi önceki sayfayı açıp topları karşılaştıralım. Doğru topu bulmuş muyuz? Kontrol edelim.

     
28.11.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 42:
Gözlüklerimizi takalım. Resme dokunalım ve hissedelim.
Neler gördüğümüzü anlatalım. Resimde saklanan tilkiyi bulup yuvarlak içine alalım.
SAYFA 43:
Karahindiba çiçeğinin önemini öğrenelim.
Karahindiba çiçeğinin yaprağını inceleyelim. Gölgesini bulup yuvarlak içine alalım.
     29.11.2017

BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 44-45-46-47:
HİKAYE SAYFALARI
     30.11.2017

BİLGİM Bİ DÜNYA 2
SAYFA 48:
TEKRAR SAYFASI




BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
ARALIK 2017


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE


01.12.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 3:
Sarıya boyanmış yerler karayı gösteriyor. 
Diğer yerlerini maviye boyayalım ve denizleri görelim.
Sence dünyada kara mı yoksa deniz mi daha çok yer kaplıyor? Düşünelim.
Bir küreyi inceleyerek ülkemiz Türkiye’nin yerini bulalım.
SAYFA 4:
Güneşi sarı renge boyayalım.
Roketteki çocuk uzayda gezerken hangi gezegene gidiyor? Kesik çizgileri birleştirip bulalım. Diğer gezegenlerin isimlerini öğrenelim




04.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3

SAYFA 5:
Ayın çizgilerini tamamlayıp güneşi boyayalım. 
Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocukları çıkartma sayfasından bulup uygun yerlere yapıştıralım.
SAYFA 6:
Sınıfta ışıkları söndürelim. Küreyi görebileceğimiz bir yere koyalım.
El fenerini güneş gibi düşünüp dünyayı kendi etrafında döndürelim. 
Dünya kendi etrafında dönerken güneşi gören tarafı gündüz, görmeyen tarafı gece olur.
SAYFA 7:
Şu an günün hangi vakti? Ne yapıyorsun? Söyleyelim. Resmini çizelim.


05.12.2017



 BİLGİM Bİ DÜNYA 3

SAYFA 8:
Resimdeki koyunun çizgilerini tamamlayalım.
Vücuduna pamuk yapıştıralım.
Koyunun nesinden faydalanırız? Anlatalım.
SAYFA 9:
Yukarıdaki canlı varlıkları boyayalım. Cansız varlıkları yuvarlak içine alalım.
 


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE

   

06.12.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 10:
Önü ve arkası dönük olan aynı hayvanları eşleştirelim.
SAYFA 11:
Çocuğun anlattıklarını dinleyelim. Yolu takip ederek nereye gittiğini bulalım.
Havayı kirleten varlıkları X ile işaretleyelim.
SAYFA 12:
Denizdeki hayvanlar neden üzgün görünüyorlar? Anlatalım.
Denizi kirleten varlıkları X ile işaretleyelim.

   

07.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 13:
Kare şeklindeki televizyonun çizgilerini tamamlayalım. “Kare” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 14:
Çevremizde gördüğümüz kare şeklindeki varlıkları söyleyelim.
Yukarıdaki kareyi neye dönüştürebilirsin? Düşünelim ve resmini çizelim.

   

08.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 15:
Kalemleri, çizgilerini takip ederek kurdelelere götürelim.
Her kurdeleyi kalemiyle aynı renge boyayalım
SAYFA 16:
“i” sesini çıkarırken dilimizin ve dudaklarımızın hareketini hissedelim.
“i” sesi ile başlayan varlıkları yuvarlak içine alalım.
SAYFA 17:
Örüntülerdeki eksik şekilleri tamamlayalım.

   

11.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 18:
Çılgın ressam Kurbik, turuncu rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Çıkartma sayfasındaki turuncu boya damlasını bulup yapıştıralım. 
Boyadığı varlıkları ve renklerini söyleyelim. (Turuncu çiçek gibi)
“Turuncu” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 19:
Ressam Kurbik, bir resim yapmaya başlamış. Senden kediyi turuncu renge boyayarak ona yardım etmeni istiyor.
Haydi ona yardım edelim.

   
12.12.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 20:
Parmağımızla 5 sayısının üstünden geçelim.
Karelerin içindeki 5 sayılarını tamamlayalım. Boş olan kareye kendimiz 5 yazalım.
Kaç tane traktör var? Sayalım. Traktörlerdeki 5 sayılarını bulup yazalım.
SAYFA 21:	
5 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 5 sayısı bulduk? Sayalım


      13.12.2017

BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 22:
Yukarıda kaç tane tırtıl var? Sayalım. Tırtılları uygun sayıya götürelim.
SAYFA 23:
Yukarıda hangi şekiller var? Söyleyelim. 
Yanlarındaki aynı şekilleri gösterdikleri sayı kadar boyayalım.

   

14.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 24:
Burası bir deniz. Denizde birçok canlı yaşar.
Canlıları inceleyelim. Denizi boyayıp dalgaların çizgilerini birleştirelim.
Denizde başka hangi canlılar yaşar? Araştıralım.
SAYFA 25:
Çıkartma sayfasındaki parçaları uygun yerlere yapıştırıp resmi tamamlayalım.
Sudaki hayvanları inceleyelim.

   

18.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 26:
Uzun bir koridorda üç tane kapı var. Kapalı kapıları X ile işaretleyelim.
Açık kapının önüne bir çocuk çizelim. Kapalı kapıların arkasında ne olabilir? Düşünelim.
SAYFA 27:
Tasarruflu olmak ne demek? Neden tasarruflu olmalıyız? Konuşalım.
Yandaki resimleri inceleyip uyarıları dinleyelim.
Sen hangilerine dikkat ediyorsun? Söyleyelim ve kutusunu boyayalım.
Yukarıdaki çerçeveye tasarrufla ilgili bir resim çizelim. Anlatalım.

   

20.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 28:
Uuuuuu... Burada ne kadar çok kedi ve köpek var! Hepsi ne kadar da farklı!
Aaaaa orada bir kedi araya sıkışmış ve korkmuş görünüyor. Onu bulup yuvarlak içine alalım. 
Kedi niçin korkmuş olabilir? Düşünelim.
Sevimli köpekler güneşi çok seviyormuş. Çıkartma sayfasındaki güneşi gökyüzüne yapıştırıp onları mutlu edelim.
SAYFA 29:
Parçalara ayrılmış karenin hangi parçaları boyanmış? Dikkatlice bakalım ve arkadaki şekilde aynı yerleri aynı renklere boyayalım.
SAYFA 30:

   
22.12.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 31:
Ağacın dikdörtgen şeklindeki gövdesini tamamlayıp boyayalım.
“Dikdörtgen” kavram videosunu izleyelim
SAYFA 32:
Çevremizde gördüğümüz dikdörtgen şeklindeki varlıkları söyleyelim.
Yukarıdaki dikdörtgeni neye dönüştürebilirsin? Düşünelim ve resmini çizelim.


   

23.12.2017


BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 33:
Sesleri dinleyelim. ()
Hangi sayıda hangi sesi duyduksak birbiriyle eşleştirelim.
Ardından sesleri tekrar dinleyip yaptıklarımızla karşılaştıralım.

   

25.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 34:
Sesleri dinleyelim. ()
Hangi sayıda hangi sesi duyduksak birbiriyle eşleştirelim.
Ardından sesleri tekrar dinleyip yaptıklarımızla karşılaştıralım. 
SAYFA 35:
Meyvelerin faydalarını öğrenelim.
Tablodaki yiyecekler meyve ise () işaretini, meyve değilse () işaretini tamamlayalım.
Meyve salatası yapıp afiyetle yiyelim.

   

28.12.2017




BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 36:
Parmağımızla 6 sayısının üstünden geçelim.
Dikdörtgen çerçevelerin içindeki 6 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan yere kendimiz 6 yazalım.
Kaç tane fil var? Sayalım.
Fillerin hortumlarındaki 6 sayılarını bulup yazalım.
SAYFA 37:
6 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım.
Kaç tane 6 sayısı bulduk? Sayalım.
   

29.12.2017



BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 38:
Yukarıda kaç tane penguen var? Sayalım.
Penguenleri uygun sayıya yolu çizerek götürelim.
SAYFA 39:
Sayıları örneklerindeki gibi ok işaretleri yönünde tamamlayalım.


	


BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
OCAK 2018


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE


02.01.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 3
SAYFA 40:
KIŞ MEVSİMİ
SAYFA 41:
Gözlüklerimizi takalım.
Resme dokunalım ve hissedelim.
Gözlüklerin gözündeyken sen de resme bir şeyler çizer misin?
Resmimizi bitirdikten sonra hissettiklerimizle ilgili sohbet edelim.


03.01.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 3

SAYFA 42:
Boş çerçeve senin çizeceğin güzel arabayı bekliyor.
Biz de bir araba çizelim ve boyayalım.
SAYFA 43:
Çam ağacı ile ilgili bilgileri öğrenelim.
Boş çerçeveye bir çam ağacı çizelim ve boyayalım.

04.01.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 3

SAYFA 44-45-46-47-48:
HİKAYE VE TEKRAR SAYFALARI

 

BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
ŞUBAT 2018


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



05.02.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 3:
Haberleşme ne demek? Öğrenelim. Haberleşme araçlarının söylediklerini dinleyelim.
Sen hangi haberleşme araçlarını kullanıyorsun? Telefon ahizesinin kablosunu tamamlayalım.
SAYFA 4:
Gazete nedir? Ne işe yarar? Konuşalım.
Gazeteciler haberleri yazıp fotoğraflarını çekerler. Olayları herkese duyururlar.
Şimdi biz de gazeteci olalım ve bir haber resmi çizelim. Haberimizi anlatalım. Herkes duysun.





06.02.2018





BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 5:
Meslek ne demek? Öğrenelim. Meslekleri inceleyip ne söylediklerini dinleyelim.
Kutularına kullandıkları malzemelerin numarasını yazalım..
SAYFA 6:
İcat ne demek? İcat yapanlara ne denir? Öğrenelim.
Yukarıda bir mucit var. Şimdi senin mucit olmanı istiyor.
Haydi mucit olalım ve bir şey icat edelim. İcadımızın resmini çizelim.
Ne işe yaradığını anlatalım.
SAYFA 7:
Bir trafik polisi hız sınırını geçen arabaları durdurup ceza yazıyor. Sence neden böyle yapıyor? 
İki araba polise yaklaşıyor. Biri çok hızlı gidiyor. Trafik polisinin onu durdurup uyarması gerekiyor. Sence hangi arabayı durduracak? Yuvarlak içine alalım.



07.02.2018

 

BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 8:
Hikâyeyi dinleyelim. Hikâye hakkında sohbet edelim.  
Ardından diğer sayfadaki çalışmaya geçelim.
SAYFA 9:	
Ekşi bir şey yediğimizde yüzümüz nasıl olur? Canlandıralım.
Hangi yiyecek acıydı? Yuvarlak içine alalım.
Acı bir şey yediğimizde yüzümüz nasıl olur? Canlandıralım.
Hangi yiyecek tatlıydı? ✔ ile işaretleyelim.
Tatlı bir şey yediğimizde yüzümüz nasıl olur? Canlandıralım
Yiyeceklerin tadını hangi duyu organımızla anlarız? Söyleyelim




08.02.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 10:
Çılgın ressam Kurbik mor rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Çıkartma sayfasından mor boya damlasını bulup yapıştıralım.
Boyadığı varlıkları renkleri ile birlikte söyleyelim. (Mor patlıcan gibi)
“Mor” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 11:
Ressam Kurbik, bir resim yapmaya başlamış. Senden balıkları mor renge boyayarak ona yardım etmeni istiyor. Haydi ona yardım edelim.


09.02.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 12:
Çocuk çok acıkmış ve buzdolabını açmış. Ama o da ne? Buzdolabındaki bazı yiyecekler bayatlamış. Şimdi bayat yiyecekleri oradan çıkarması gerekiyor.
Yiyecekleri inceleyelim.
Bayat görünen yiyeceklerin üzerine X çizelim.


12.02.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 13:
Yukarıdaki kız spor yapıyor.
Spor salonunda çember şeklinde olan malzemeleri X ile işaretleyelim.
“Çember” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 14:
Çember şeklinde olanları bulup kutularını boyayalım.

13.02.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 15:
Dişlerimiz sağlıklı olursa vücudumuz da sağlıklı olur. Sağlıksız görünen dişe X işareti çizelim.
Diş sağlığımız için neler yapmalıyız? Konuşalım. Mandalayı içten dışa doğru boyayalım.


14.02.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 16:
“ö” sesini çıkarırken dilimizin ve dudaklarımızın nasıl hareket ettiğini hissedelim.
“ö” sesi ile başlayanları yuvarlak içine alalım.
SAYFA 17:
Hangi tabaktaki muzlar az? Kutusunu boyayalım



TARİH

KİTAP ADI

YÖNERGE



15.02.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 18:
Çılgın ressam Kurbik yeşil rengi kullanarak bir sürü resim yapmış. Çıkartma sayfasından yeşil boya damlasını bulup yapıştıralım.
Boyadığı varlıkları renkleri ile birlikte söyleyelim. “Yeşil” kavram videosunu izleyelim.
SAYFA 19:
Ressam Kurbik, bir resim yapmaya başlamış. Senden ağaç evin yapraklarını yeşil renge boyayarak ona yardım etmeni istiyor. Haydi ona yardım edelim.



16.02.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 20:
Parmağımızla 7 sayısının üstünden geçelim.
Yıldızların içindeki 7 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan yıldıza kendimiz 7 yazalım.
Kaç tane pencere var? Sayalım. Pencerelerdeki 7 sayılarını bulup yazalım.
SAYFA 21: 
7 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım. Kaç tane 7 sayısı bulduk? Sayalım.
SAYFA 22:
Yukarıda kaç tane geyik var? Sayalım.Geyikleri uygun sayıya götürelim.

19.02.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 23:
Su dalgalarını tamamlayalım.
Balıkların ağzına baloncuklar çizelim. Suda hava var mıdır? Araştıralım.


20.02.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 24:
Ormanda yaşayan hayvanlar, evde veya bahçede yaşayamazlar. Onların ormanda yaşamasına izin vermeliyiz. Onlara “vahşi hayvanlar” denir. Haydi inceleyelim.
Hayvanların söylediklerini dinleyelim. Maymunu bulup yanına muz çizelim.
SAYFA 25:                                                              
Çıkartma sayfasındaki parçaları uygun yerlere yapıştıralım.
Ormanda yaşayan hayvanları inceleyelim.



21.02.2018


 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 26:
Geri dönüşüm kutularına uygun çıkartmaları yapıştıralım.
SAYFA 27:
Resimleri inceleyelim. Çocukların ne yaptıklarını anlatalım.
Dastbin’in elindeki ✔ işaretini çıkarma sayfasından bulup çocukların doğru davranışlarını ödüllendirelim.
Sen çevreyi temiz tutmak için neler yapıyorsun? Boş çerçeveye temiz bir çevre çizelim.
SAYFA 28:
Çocukların ellerinde neler var? İnceleyelim.
Şişeleri ve kâğıtları çöpe mi yoksa geri dönüşüm kutularına mı götürmeliler? Söyleyelim.
Geri dönüşüm kutularına giden yolu bulup çizelim.




TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



22.02.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 29:
Burası bir sebze pazarı. Dükkânlar sebze şeklinde inşa edilmiş. İnsanlar hangi dükkânın hangi sebzeyi sattığını binanın şeklinden anlıyormuş. 
En beğendiğimiz binayı yuvarlak içine alalım.
Sen olsaydın hangi sebzeyi satmak isterdin ve nasıl bir bina tasarlardın?
Boş bir sayfaya hayal ettiğimiz sebze binamızı tasarlayıp resmini çizelim.
SAYFA 30:
Kedinin ayak izini inceleyelim.
Panodaki aynı ayak izlerini bulup yuvarlak içine alalım.
Kedinin kaç tane ayak izi var? Sayısını kutuya yazalım.


    
     23.02.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 31:
Bu uygulamaya başlamadan önce bir kâğıda serbest çizimler yapalım. Sonra bu oyuna geçelim.
Yukarıdaki şekle bakalım. Aynı şekli arka sayfaya çizelim.
SAYFA 32:
Çizdiğin şekli öncekiyle karşılaştıralım. Aynısını çizmiş misin? Söyleyelim.
SAYFA 33:
Önce resimleri inceleyelim. Sonra sesleri dinleyelim. ()
Hangi varlıkların isimlerini duyduysak yuvarlak içine alalım.
Sesleri bir daha dinleyip işaretlediklerimizle karşılaştıralım.


     26.02.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 34:
Ekmeğin faydalarını ve yapılışını öğrenelim.
Son çerçeveye ekmek çıkartmasını yapıştıralım.
SAYFA 35: 
Resimleri inceleyelim.
Ekmeğin yapılma aşamalarını 1’den 5’e kadar numaralandıralım.












BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
MART 2018


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



02.03.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 36:
Parmağımızla 8 sayısının üstünden geçelim.
Şekillerdeki 8 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan yere kendimiz 8 yazalım.
Kaç tane kuş var? Sayalım.
Kuşlardaki 8 sayılarını bulup yazalım.
SAYFA 37:
8 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım.
Kaç tane 8 sayısı bulduk? Sayalım.


05.03.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 38:
Yukarıda kaç tane maymun dans ediyor? Sayalım.
Maymunları uygun sayıya götürelim.
SAYFA 39:
Sayıları örneklerindeki gibi ok işaretleri yönünde tamamlayalım.


06.03.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 4

SAYFA 40:
İLKBAHAR MEVSİMİ
SAYFA 41:
Sen de çizim aşamalarını takip ederek doğa resmine karınca, uğur böceği ve daha birçok böcek çizebilirsin.
Hayal gücümüzü kullanıp istediğimiz böcekleri çizelim.


07.03.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 42:
3D gözlüklerimizi takalım. Resimleri inceleyelim.
İki resim arasındaki dört farkı bulup işaretleyelim.
SAYFA 43:
Arıların nasıl bal yaptığını öğrenelim.
Arıyı ve bal peteğini tamamlayıp boyayalım


09.03.2018

BİLGİM Bİ DÜNYA 4
SAYFA 44-45-46-47-48:
HİKAYE VE TEKRAR SAYFALARI.




13.03.2018




BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 3:
Bitki nedir? Canlı mıdır, cansız mıdır? Araştıralım.
Bitkilerin büyümesi için nelere ihtiyaçlar vardır? Resme bakarak söyleyelim.
Çizgileri birleştirelim ve boyayalım.
SAYFA 4:
Yukarıda verilen bazı ağaç çeşitlerini inceleyelim.
Ağaçları yaprakları ile eşleştirelim.
Bahçeye çıkıp ağaçlara dokunalım. Karşısına oturup resimlerini yapalım
SAYFA 5:
Ağaçların birçok faydası vardır. Ağaçların faydalarını öğrenelim.
“Oksijenli havada daha rahat nefes alırım.” cümlesini anlatan resmin kutusunu boyayalım.
Kâğıtları boşuna harcarsak sonuçları ne olur? Tartışalım.

14.03.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 6:
Yukarıdaki çerçevelerde bilmeceler var.
Bilmeceyi dinleyelim. Hangi çiçeği anlattığını bulup çıkartmasını yapıştıralım.





16.03.2018






BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 7:
Elif neden hastalanmıştı? Arkadaşları Elif için ne yapmak istediler?
Sen daha önce bir hastayı ziyaret ettin mi?
Hastayı ziyaret etmek önemli midir? Neden? Konuşalım.
Elif’in arkadaşlarını bu güzel davranışları için tebrik edelim. Çıkartma sayfasındaki alkış resmini sayfaya yapıştıralım.
SAYFA 8:
Bizim kültürümüzde misafirlik çok önemlidir. İnsanlar sevdiklerini ziyaret edip muhabbet ederler. Sen evine kimleri davet etmek istersin? Odadaki koltuklara resimlerini çizelim. Kim olduklarını söyleyelim.
Bu misafirlerine ne ikram etmek istersin? Tabakların içine resimlerini çizelim. 
Hangi tabağı kime vermek istiyorsun? Çizgi ile götürelim.
SAYFA 9:
Karanlık bir ormanda küçük bir ev var. Evde aydınlık gördüğün yer neresi? Yuvarlak içine alalım. Sence bu evde kim yaşıyor? Düşünelim.
Eve bir misafir gelmiş. Kimin geldiğini öğrenmek için çıkartma sayfasına bakalım. Bulup evin önüne yapıştıralım. Sence bu kim? Evde oturan kişinin nesi olabilir? Düşünelim.


TARİH

KİTAP ADI

YÖNERGE



19.03.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 10:
Tüm canlıların duyguları vardır. Bir olay karşısında kendimizi mutlu, üzgün, şaşkın veya kızgın hissedebiliriz.
Yukarıdaki resimleri inceleyelim.
Peki seni ne şaşırtabilir? Resmini çerçeveye çizelim ve anlatalım.
SAYFA 11:
Köpek yavrusu kemiğini neden aradı?
Kemiğini bulamayınca kendini nasıl hissetti?
Köpek yavrusu karnını nasıl doyurdu? Söyleyelim.
Sen ne zaman kızgın olursun? Resmini çizelim ve anlatalım.

20.03.2018

BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 12:
Fare fili niçin kaldıramamış? Söyleyelim.
Hafif olan hayvanı yuvarlak içine alalım.
Çevremizdeki eşyaları ağırlıklarına göre karşılaştıralım.

21.03.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 13:
Elips şekline benzeyen topu yuvarlak içine alalım.


23.03.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 14:
Çocuk haklarını öğrenelim.
Resimleri boyayalım.
Çocuk hakları neden önemlidir? Konuşalım.
SAYFA 15:
Resimdeki hayvanları inceleyelim.
Tüylü hayvanların isimlerini söyleyelim.
Tüysüz hayvanları yuvarlak içine alalım.
Sınıfımızdaki tüylü ve tüysüz oyuncakları inceleyelim



26.03.2018


 
BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 16:
“ü” sesini çıkarırken dilimizin ve dudaklarımızın hareketini hissedelim.
“ü” sesi ile başlayan varlıkları yuvarlak içine alalım.
SAYFA 17:
Hikâyeyi dinleyelim. 
Küçük çocuk neler yaptı? Anlatalım. Hangi oyuncak yumuşaktı? Yuvarlak içine alalım. 
Biz de sınıfımızdaki oyuncakları inceleyelim. Sert ve yumuşak olanları ayıralım.

     TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE


29.03.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 18:
Siyah zeytinleri çıkartma sayfasında bulup çerçeveye yapıştıralım.
Kaç tane siyah zeytin yapıştırdık? Sayısını kutuya yazalım.
SAYFA 19:
Resmi ve renkleri inceleyelim.
Resimde belirtilen sayıları olması gereken renklere boyayalım.



    
     30.03.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 20:
Parmağımızla 9 sayısının üstünden geçelim.
Elips içindeki 9 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan elipse 9 yazalım.
Kaç tane köpek var? Sayalım.
Köpeklerdeki 9 sayılarını bulup kalemimizle çizelim.
SAYFA 21:
9 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım.
Kaç tane 9 sayısı bulduk? Sayalım.
SAYFA 22:
Yukarıda kaç tane kelebek var? Sayalım.
Kelebekleri uygun sayıya çizgi çizerek götürelim 
SAYFA 23:
Deneyi uygulayalım.
Akan toprakları karşılaştıralım.
Dal parçaları olan topraktan neden fazla toprak akmadı? Ağaçların erozyonu önlemedeki önemi nedir? Konuşalım.
Kökleriyle toprağa tutunan ağaçları boyayalım.


     

 



BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
NİSAN 2018

TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



02.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 24:
Böceklerin özelliklerini öğrenelim.
Bildiğin başka böcekler var mı? Söyleyelim.
Toprağın altında yuva yapabilen böceği yuvarlak içine alalım..
SAYFA 25:
Çıkartma sayfasındaki parçaları uygun yerlere yapıştırıp resmi tamamlayalım.
Böcekleri inceleyelim.


03.04.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 26:
Noktaları 1’den 9’a kadar birleştirelim.
Ortaya ne çıktı? Söyleyelim. Resmi boyayalım.
SAYFA 27:
Hayvanların gittikleri yolu takip edelim.
Kesik çizgileri tamamlayalım.


04.04.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 28:
Ormandaki hayvanları sayalım. Grafikte sayıları kadar kutuyu boyayalım.
SAYFA 29:
Yukarıda birçok ev görünüyor ama hepsi çok farklılar! Şekere, çikolataya, mantara ve ağaca benzeyen evler yapılmış.
Sen de bunlara benzer bir evin olsun ister miydin?
Sen olsan neye benzeyen bir ev yapardın? Düşünelim.
Şimdi hayalimizdeki evin resmini çizelim ve neye benzediğini söyleyelim.


05.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 30:
Örnekleri inceleyelim. Yan taraftaki noktaları örneklerindeki gibi birleştirelim..
SAYFA 31:
Numaralandırılmış resimleri dikkatlice inceleyelim.
Hangi numarada hangi eşya var? Aklımızda tutalım.
Ardından arka sayfaya geçelim.
SAYFA 32:
Çıkartma sayfasındaki eşyaları alıp doğru numaralara yerleştirmeye çalışalım.
Bitirdikten sonra önceki sayfaya bakıp yaptıklarımızı kontrol edelim

TARİH

KİTAP ADI


                    YÖNERGE



06.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 33:
Çıkartma sayfasındaki 1’den 5’e kadar olan sayıları çıkaralım.
Varlıkları ve numaralarını dikkatlice dinleyelim. ()
Ardından elimizdeki sayıları doğru resimlere yapıştıralım.
Çalışmamızı bitirdikten sonra sesleri tekrar dinleyip yaptıklarımızı kontrol edelim.


09.04.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 34:
Et yemenin faydalarını öğrenelim.
Yukarıdaki hangi hayvanların etini yiyebiliriz?
Söyleyelim ve yuvarlak içine alalım.
SAYFA 35: 
Sağlık mandalasındaki besinlerin isimlerini söyleyelim.
Bu besinleri neden yemeliyiz? Anlatalım.
Mandalayı içten - dışa boyayalım.


10.04.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 36:
 Parmağımızla 0 sayısının üstünden geçelim.
Çerçevedeki 0 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan yere kendimiz 0 yazalım.
Yukarıdaki çerçevede kaç tane çiçek var? Söyleyelim.
Çerçeveye 0 yazalım ve onunla resim yapalım.?
SAYFA 37:
Parmağımızla 10 sayısının üstünden geçelim.
Çerçevedeki 10 sayılarını tamamlayalım. Boş kalan yere kendimiz 10 yazalım.
Birlikte olan dal parçası ve yapraklardan kaç tane var? Sayalım.
Dal parçası ve yaprak yanyana gelince oluşan 10 sayılarını bulup yazalım.
SAYFA 38:
10 sayılarını bulup yuvarlak içine alalım.
Kaç tane 10 sayısı bulduk? Sayalım.


11.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 39:
Yukarıda kaç tane karınca var? Sayalım.
Karıncaları uygun sayıya çizgi çizerek götürelim..
SAYFA 40:
Sayıları örneklerindeki gibi ok işaretleri yönünde tamamlayalım




12.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 41:
Sen de çizim aşamalarını takip ederek deniz resmine balıklar çizebilirsin.
Hayal gücümüzü kullanıp çeşit çeşit balıklar çizelim.
SAYFA 42:
Gözlüklerimizi takalım. Resmi inceleyelim.
Ne görüyorsun? Bu balıklar ne yapıyorlar böyle? Anlatalım.
Bu balıkların ismini öğrenelim.
Kaç tane balık var? Sayalım.Biz de içinde bir balık olan baloncuk çizelim.

13.04.2018

BİLGİM Bİ DÜNYA 5
SAYFA 43:
Yukarıdaki bitkinin yapraklarını boyayalım.

16.04.2018

 BİLGİM Bİ DÜNYA 5

SAYFA 44-45-46-47-48:
HİKAYE VE TEKRAR SAYFALARI


17.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 3:
Taşıtların isimlerini söyleyelim.
Hangi taşıt nerede gider? Bulalım ve çizgiyle uygun resme götürelim.
SAYFA 4:
Taşıtların isimlerini söyleyelim.
Hangi taşıt nerede gider? Bulalım ve çizgiyle uygun resme götürelim.


24.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 5:
Yukarıdaki görevlileri ilgili oldukları taşıtlara çizgiyle götürelim.
SAYFA 6:
Resimleri inceleyelim. Trafik kuralları hakkında konuşalım.
Kalabalık görünen olduğu resmin kutusunu boyayalım.


25.04.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 7:
Trafik lambasının ışıklarını sırasıyla boyayalım ve anlamlarını söyleyelim.
SAYFA 8:
Yukarıdaki resimleri inceleyelim. Çocukların kendilerini nasıl hissebileceklerini düşünelim.
Hissettiği üzüntü fiziksel bir durumsa yarabandı, duygusal bir durumsa kalp çıkartmasını yapıştıralım. Farklı fiziksel ve duygusal durumları canlandıralım.
SAYFA 9:
Çıkartma sayfasında dört tane daha yara bandı var.
Onlarla neler oluşturabileceğimizi düşünelim ve bu sayfada uygulayalım.
BİLGİM Bİ DÜNYA ÖĞRETMEN TAKVİMİ
MAYIS 2018

TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



02.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 10:
Caddede 3 otomobil vardı.
1 otomobil daha geldi.
Otomobili çıkartma sayfasından bulup yapıştıralım.
SAYFA 11:
ARTIŞ ÇALIŞMASI.



03.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 12:
Yukarıdaki aile lunaparka gitmek istiyor ama bunun için resimdeki otobüslere binmeleri gerekiyor.
Otobüsleri yuvarlak içine alalım.
Toplam kaç otobüse bindiler? Sayısını kutuya yazalım.
SAYFA 13:
Yukarıdaki şekillerin noktalarını birleştirelim.
Aynı şekilleri örnekteki gibi yukarıdan aşağıya eşleştirelim.


04.05.2018

 
BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 14:
AZALIŞ ÇALIŞMALARI
SAYFA 15:
AZALIŞ ÇALIŞMALARI


05.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 16:
Aynı ses ile başlayanları eşleştirelim.
Hangi sesle başladıklarını söyleyelim.
“Benim Adım” adlı oyunu oynayalım.
SAYFA 17:
Yaramaz kedi, farenin peşinden koşmuş koşmuş... Tam yakalayacakmış ki fare yuvasına girivermiş. Kedicik o hızla küüüt! diye duvara çarpmış. Yuvaya girmek için çok uğraşmış ama başaramamış. Çünkü yuvanın girişi dar ve küçükmüş. Kedicik kara kara düşünmeye başlamış.
Kedicik ne düşünüyor olabilir? Bulutun içine çizelim. Anlatalım.




08.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 18:
Koyu renkli tişörtleri açık renkli olanlarla birleştirelim. 
Açık yeşil tişörtü ve koyu pembe tişörtü yuvarlak içine alalım.
SAYFA 19: 
Denize baktığımızda neresinin derin, neresinin sığ olduğunu nasıl anlarız biliyor musun?
Denizde koyu mavi gördüğümüz yerler derindir. Koyu mavidir çünkü orada çok su vardır. Açık mavi yerler ise sığdır. Açık mavidir çünkü orada daha az su vardır.
Resme bakalım. Denizin derin tarafına gemiyi, sığ tarafına kayığı yapıştıralım.

10.05.2018

BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 20: 
Sayıların kesik çizgilerini birleştirelim.
SAYFA 21: 
Sayıların kesik çizgilerini birleştirelim.

11.05.2018
 
BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 22:
Yukarıdaki kız çocuğu çoraplarının çiftlerini bulamıyor. Pembe ve beyaz çorapları desenlerine göre eşleştirelim.
Tek kalan çorabın rengini söyleyelim ve yuvarlak içine alalım


14.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 23:
Yanardağ nedir?
Volkanlar nasıl oluşur? Konuşalım.
Volkanların nasıl oluştuğunu deneyimizi yaparak görelim.
Yanardağ resmini boyayalım.



15.05.2018




BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 24:
Yukarıdaki evcil hayvanların isimlerini söyleyelim.
Bakımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve bize olan faydalarını söyleyelim.Sen hangi hayvanla arkadaşlık etmek isterdin? Yuvarlak içine alalım..
SAYFA 25:
Evcil hayvanlardan biri olan köpeğin birçok cinsinin bulunduğu bir resim görüyorsun.
Parçalarını çıkartma sayfasından bulup resmi tamamlayalım.
Köpekleri inceleyelim.En çok beğendiğimiz köpeği yuvarlak içine alalım.


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



16.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 26:
Arkadaşlarımızla fiziksel farklılıklarımız hakkında konuşalım.
Resimdeki çocukların nereli olduklarını tahmin edelim.
Resimdeki çocuklar birbirleriyle arkadaş olmak istiyorlar. Çizgileri birleştirerek onları birbirlerine ulaştıralım.
Sen hangi ülkeden bir arkadaşın olsun isterdin? Söyleyelim.
SAYFA 27: 
Resmi boyayalım.
Dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklarla ilgili bilgiler öğrenelim.



17.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 28: 
Resimleri inceleyelim. Hangilerini yapmak senin için zor olabilir?
Hangilerini yapmak senin için kolay olabilir? Söyleyelim.
Yapması kolay olanların kutularını boyayalım.
SAYFA 29: 
Sen Kirpi’nin yerinde olsaydın sepetini ne ile doldurup eve götürmek isterdin?
Boş sepete resmini çizip söyleyelim.

21.05.2018
 
BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 30:
Dairelerdeki resimlerin aynılarını büyük resmin içinde bulalım ve yuvarlak içine alalım.
SAYFA 31:
Hangi numarada ne var? Dikkatlice inceleyelim ve tekrar edelim.
Ardından arka sayfayı çevirelim.
SAYFA 32:
2 numaralı çerçevede ne vardı? Bulup yuvarlak içine alalım.
Önceki sayfaya bakıp kontrol edelim.



22.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 33:
Önce sesleri dinleyelim. () Hangilerinin sesini duydun? Kutularını boyayalım.
Sesleri tekrar dinleyip yaptıklarımızı kontrol edelim.
SAYFA 34:
Besin piramidini inceleyelim.
Besin grubunda en geniş yer kaplayan besinlerin isimlerini söyleyelim.
Besin grubunda en dar yer kaplayan besinleri yuvarlak içine alalım.
SAYFA 35:
Çocuklar sağlıklı yiyecekler yemek istiyorlar. Onları yiyeceklere ulaştıralım.
Bu yiyeceklerin besin piramidinde hangi grupta olduklarını söyleyelim.


TARİH

KİTAP ADI


YÖNERGE



23.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6
SAYFA 36:
Yukarıda 10 tane fil var ama bazı fillerin sayısı eksik. Eksik sayıları tamamlayalım.
SAYFA 37:
Dönme dolaptaki kabinleri 1’den başlayıp ileriye doğru ve 10’dan başlayıp geriye doğru sayalım. Tabloyu 10’dan geriye doğru sayıları yazarak tamamlayalım.
SAYFA 38:
Bir ailenin eski bir evi varmış. Artık evin çatısı çökmeye, kapıları gıcırdamaya başlamış. Bu evi yenilemek istiyorlarmış ama nasıl bir ev yapacaklarına karar veremiyorlarmış.
Nasıl bir ev yapabilirler? Düşünelim. Boş çerçeveye onlar için yeni bir ev resmi çizelim.



     24.05.2018



BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 39: 
YAZ MEVSİMİ
SAYFA 40: 
Uçurtmanın çizim aşamalarını takip edelim.
Biz de çerçeveye uçurtma çizelim ve boyayalım.
Bir uçurtman olsun ister miydin? Olsaydı nerede uçurmak isterdin? Anlatalım.
SAYFA 41:
Uçurtmanın çizim aşamalarını takip edelim.
Biz de çerçeveye uçurtma çizelim ve boyayalım.
Bir uçurtman olsun ister miydin? Olsaydı nerede uçurmak isterdin? Anlatalım.


    25.05.2018
 

BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 42:
Gözlüklerimizi takalım ve resmi inceleyelim.
Bu resim bir denizin dibini gösteriyor. Çeşit çeşit mercanlar ve deniz yıldızları var. Bir denizatı bunların arasına gizlenmiş.
Denizatını bulup yuvarlak içine alalım.
SAYFA 43:
Balıkların nasıl nefes aldığını öğrenelim.
Yukarıdaki balıklar için deniz çizelim ki nefes alabilsinler.


29.05.2018


BİLGİM Bİ DÜNYA 6

SAYFA 44-45-46-47-48:
HİKAYE VE TEKRAR SAYFALARI




