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             BU AY DOĞANLAR  

 

Talebiniz doğrultusunda  

öğrencilerimizin doğum günlerini, 

15.30 -16.00 saatleri arasında 

kutlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTANIN YILDIZI 

Çınar Ehad HAN 

 

 

BOBO KİME MİSAFİR ? 

Elif Sinem ALPASLAN 

Ada ELVEREN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

TEMALAR 

*Ölçü birimleri 

*Örüntü 

*Nezaket ve Görgü 

kuralları 

*İlkbahar mevsimi 

*Zaman kavramı 

*Çocuk istismarı 

*Hava taşıtları 

 

BELİRLİ GÜNLER 

VE HAFTALAR 

*Dünya Tiyatrolar 

Günü 

*Dünya Kitap 

Günü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAVRAMLAR                                                   

*Ağır-Hafif-Eşit 

*Ön-Arka 

 

MATEMATİK 

*9,0 rakamı işlem 

sembolleri 

*Toplama 

 

TÜRKİYE’NİN 

BÖLGELERİ 

*Ege Bölgesi 

 

Sevgili velilerimiz öğretmenle 

görüşme saatimiz gün içerisine saat  

13.30-14.30 arası olmuştur  
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BEDEN EĞİTİMİ 

*Değişik ağırlıktaki ve büyüklükteki topları 

duvara fırlatma, tutma 

*Öne-geriye, sağa-sola ısınma drilleri 

*Çocuk yogası 

*Stafet yarışları 

*Büyük kas gruplarını geliştirmeye yönelik 

oyunlar 

*Yürüme-koşma, sekme-sıçrama alıştırmaları 

 

MÜZİK 

*Ritim Çalgısı yapıyoruz 

*Ege Bölgesi Müziklerini tanıyoruz 

*Keman Çalgısını tanıyoruz 

*”Uçmak isteyen çocuk” isimli şarkısı hazırlık 

çalışması 

*İlkbahar şarkısını öğreniyoruz 

*İstiklal Marşımızın ilk kıtasını öğreniyoruz 

 

GÖRSEL SANATLAR 
*Renkli düğmelerle ilkbahar ağacı çalışması 

*Pet şişeden uçak yapımı 

*Patates/ip baskı çalışması 

*Maske ve kitap ayracı yapımı 

 

DRAMA 
*Duygu küpü çalışmaları 

*27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü 

* Hayal Yorganı adlı çalışmanın yapılması 

*Hikaye anlatma ve hikayenin canlandırılması 

*Ritim Sopaları oyunu 

 

İNGİLİZCE 
*Opposites 

*Where  I live ? 

*Food and shopping 

Song 

*What do you see ? 

*A ram sam sam 

*Are you sleeping ? 

 

   

SATRANÇ 
*64 kare ülkesi 

*Cingöz ve Fındıkla satranç eğitimi 

      Sevgili velilerimiz öğretmenle 

görüşme 

saatimiz gün içerisine saat 

12.30-13.30 arasıdır. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

        

VELİ PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ 

Veli Paylaşım etkinliklerimize tüm hızımızla 

devam ediyoruz. Böylece çocuklarımızın 

gelişimlerini ve öğrenmelerini daha etkili 

hale getiriyoruz. 

Her hafta belirlenen gün ve saatlerde 

sınıfımıza konuk olan velimiz öncesinde 

öğretmen ile planlamış olduğu etkinliği 

uygulamaktadır. 

 

 

100. GÜN PARTİMİZ 

1 Mart itibari ile ikinci dönem 

başlayalı 24’ncü güne geldik. 

Heyecanla 100. Günün gelmesini 

bekliyoruz. 

Kaldı 76 Gün  
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MART AYI ANAOKULU YEMEK LİSTESİ 

TARİH KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 

01/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, 

süt 

Mercimek çorbası, peynirli börek 

kısır,yeşillik 
Kakaolu bisküvi, meyve 

02/03/2017 Omlet, peynir, zeytin, bitki çayı 
Toyga çorbası, mantarlı et sote, 

tereyağlı bulgur pilavı 

Çikolatalı kek, meyve 

çayı 

 

03/03/2017 

Salatalık, peynir, zeytin, 

süt,tereyağı, reçel 

Zeytinyağlı prasa  yemeği ,  kıymalı 

spagetti, yoğurt 
Fındıklı çörek, meyve 

06/03/2017 
Kahvaltı, beyaz peynir, zeytin, 

tereyağı, bal, süt 

Tarhana çorbası, fırında kekikli tavuk, 

nohutlu pilav, mevsim salatası 

Domatesli sandviç, 

meyve 

07/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, meyve çayı 

Ezogelin çorbası, yoğurtlu soslu mantı, 

yeşillik, çokokrem 

Peynirli maydanozlu 

poğaça, ev yapımı 

meyve suyu 

08/03/2017 
Beyaz peynir, yeşil zeytin, salatalık, 

tereyağı, reçel, süt 

Kuru fasulye yemeği, arpa şehriyeli 

pirinç pilavı, karışık turşu, marul 
Meyve, keşkül 

09/03/2017 Sebzeli omlet, peynir, zeytin, süt 

Hamburger (turşu, domates, kıvırcık) 

patates kızartması, domates çorbası, 

ayran 

Pötibör bisküvi, süt 

10/03/2017 
Kaşar peyniri, zeytin, bal, tereyağı, 

havuç, meyve  çayı 

Tavuk çorbası, sebzeli bulgur pilavı, 

cacık, tahin helvası 
Simit, meyve 

13/03/2017 
Beyaz peynir, iki çeşit zeytin, süt, 

salatalık 
Pazı yemeği, tereyağlı makarna, yoğurt Meyve, çikolatalı kek 

14/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt 

Tarhana çorbası, terbiye edilmiş kanat, 

peynirli erişte, yoğurt 
Puding 

15/03/2017 
Ankara bazlaması, beyaz peynir, 

zeytin, tereyağı, bal, meyve çayı 

Mercimek çorbası, pide, ayran, turşu, 

yeşillik 
Meyve, açma 

16/03/2017 
Kuru kayısı, kuru üzüm, peynir, 

zeytin, tereyağı, reçel, süt 

Terbiyeli tavuk çorbası, yoğurt soslu 

karışık kızartma, bulgur pilavı 

Kaymaklı bisküvi, 

meyve suyu 

17/03/2017 
Yumurtalı ekmek kızartması, peynir, 

zeytin, meyve çayı 

Nohut yemeği, tel şehriyeli pirinç pilavı, 

salatalık turşusu, yoğurt 

Çikolatalı yuvarlak 

ekmek, meyve  

20/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, reçel, 

tereyağı, süt 

Mercimek çorbası, mantarlı et sote, 

arpa şehriyeli pirinç pilavı, yoğurt 
Browni, meyve, 

21/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt  

Peynirli tepsi böreği, kısır, yeşillik, 

ayran 

Tahinli pekmezli 

yuvarlak ekmek, süt 

22/03/2017 
Ankara simidi, peynir, zeytin, 

salatalık, süt 

Kuşbaşılı patates tava , mor salata, 

tavuklu tereyağlı bulgur pilavı 
Paskalya çöreği, meyve 

23/03/2017 
Patatesli omlet, peynir, zeytin, 

meyve çayı  

Barbunya yemeği, tereyağlı pirinç pilavı, 

turşu, yoğurt, maydanoz 

Krem peynirli yuvarlak 

ekmek, meyve suyu 

24/03/2017 
Kaşar peyniri, havuç, zeytin, 

tereyağı, bal, süt 

Etli güveç yemeği, tereyağlı makarna, 

yoğurt 

Kaymaklı Bisküvi, 

meyve 

27/03/2017 
Beyaz peynir, zeytin, tereyağı, 

reçel, süt 

Tavuk çorbası, yeşil mercimekli bulgur 

pilavı, Akdeniz salatası, yoğurt 
Islak kek, meyve 

28/03/2017 
Haşlanmış yumurta, krem peynir, 

zeytin, süt 

Tepsi kebabı, bulgur pilavı, domates 

çorbası, yoğurt 

Ankara simidi, meyve 

suyu 

29/03/2017 
Tereyağı, kaşar peyniri, bal, zeytin, 

süt 

Kremalı mantar çorbası, tereyağlı kuş 

üzümlü tavuklu pirinç pilavı, ayran, 

salata 

Peynirli domatesli 

sandviç, meyve 

30/03/2017 
Peynirli omlet, zeytin, havuç, 

peynir, meyve çayı 

Fırında makarna, haşlanmış sebze, 

yoğurt, kıymalı patatesli musakka, turşu 

Bisküvili pasta 

meyve suyu 

31/03/2017 Salatalık, zeytin, beyaz peynir, süt 
Kuru fasulye, tel şehriyeli pirinç pilavı, 

turşu, yoğurt 
Muzlu puding, meyve 
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