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Kent ve Bahar!

“Under the sea” şarkısıyla ritim çubukları ile ile
ritim tutuyoruz.
“Let it go” şarkısı ile tül yardımıyla hareket
eşliğinde ritim tutuyoruz.!

CİMNASTİK
ÖNE TAKLA ATMA ÇALIŞMALARI

30 Nisan– 04 Mayıs

Artık malzemeler ile serbest çağırışıma
göre üç boyutlu form yaratma!

Kent ve Bahar 2 !
07 – 11 Mayıs

Bu ikinci çalışma ile önceki çalışmanın
üzerine ek çalışması yapıyoruz!

Latin Müziği!
“Usta şarkısı dramatizasyon yöntemi kullanarak
‘’Şekil Avcıları’’ şarkısı ile daire, üçgen,
dikdörtgen şekilleri pekiştirilir.

Kapalı bacak öne takla çalışması
Öğrencilere taklanın ilk basamaklısı olan beşik
sallama çalışması ve beşik sallantısından ayağa
kalkma çalışması yapılır.
ÖNE TAKLA ATMA ÇALIŞMALARI
Kapalı bacak öne takla çalışması
Öğrencilere eğik düzlem minderi üzerinde
öğretmen yardımlı kapalı bacak öne takla çalışması
yaptırılır.

ÖNE TAKLA ÇALIŞMASI
Çok sesli müziği tanır!
Tel heykel ile figüratif çalışma !
14 – 18 Mayıs

Tele şekil vermeyi öğreniyoruz !

Örnek müzikleri dinleyerek ritim çubukları ile
eşlik eder.
Yaylı grubundan örnek çocuk şarkıları dinlenir

Milli Bayramlarımız !
Müze’de sanat
21– 25 Mayıs

İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali

Öğrencilerimize milli bayramlarımızı
pekiştirmeye yönelik marşlarımız dinletilir.
Daire yürüyüşü yapılarak davul eşliğinde ritim
çalışması yapılır. (19 Mayıs)

Tel heykel ile figüratif çalışma 2!

28 – 01 Haziran

Partnerin ölçülerini alarak tele şekil
veriyoruz!

Hayvanlar!
Hayvanları konu alan çocuk şarkılarında neler
biliyoruz? Sorusuna çocuklardan aldığımız
cevaplar doğrultusunda şarkılarını dinleriz.
Öğrenme kartları ile ‘’vahşi hayvanlar ve
‘’çiftlik’’ hayvanların sesleri taklit ederek
öğreniyoruz!

AÇIK BACAK ÖNE TAKLA ÇALIŞMASI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Spor Bayramı
Öğrencilere yer minderi üzerinde öğretmen
yardımıyla bacaklar açık ve gergin olacak şekilde
baş içerde,karın sıkılı,ellerin avuç içleri tam yere
değecek şekilde öne açık bacak takla çalışması
yaptırılır.

ÖNE TAKLA ATMA ÇALIŞMALARI
AÇIK BACAK ÖNE TAKLA ÇALIŞMASI
Öğrencilere yer minderi üzerinde açık bacak
takladan oturuş çalışması ile açık bacak takla-kalk
sıçra çalışmaları yaptırılır.
ÖLÇÜM TESTLERİ
Öğrencilerin
boy,kilo,denge,esneklik,kuvvet,sıçrama
ölçümlerinin yapılması ve sene başındaki ölçümlerle
değerlendirilmesi yapılır.

