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İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl… 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar ki şahâdetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

MEHMET AKİF ERSOY





Sevgili Öğrenciler,
        
             Olağanüstü bir süreci yaşadığımız bu günlerde 
evde geçirdiğiniz süre içinde yaptıklarınızı not etmeniz 
inanın ki çok önemli. Unutmayınız ki, gelecek 
kuşaklara aktaracağımız bu tecrübeleriniz her anlamda 
ışık tutacaktır…

               Nazan ŞENER
       Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü





Günaydın!



İLKOKUL - ORTA OKUL 
GÜNLÜK PROGRAM 
1. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim                
toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını oku-
maya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. 
Kitabımızın kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel 
resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Taş Boyama Etkinliği

NİSAN12020
Çarşamba

Gerekli Malzemeler:
 
Yüzeyi pürüsüz taş
Sulu boya/Guaj Boya/Su Bazlı Boya
Fırça

Taş Boyama İşlem Basamakları

Taş boyama sanatı örnekleri oluşturabilmek için kurşun 
kalemle taşın üzerine istediğiniz objeyi çiz. 
Bir kelebek, Bir ağaç, Çiçek ya da insan resmi olabilir.



Ebru Sanatı

2. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplaya-
cak �

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Makarna Suyundan Ebru Yapma
Gerekli Malzemeler:
 Haşladığınız makarnanın suyu, 
 Sulu boya veya akrilik boya 
 Dikdörtgen bir kap, 

Boya fırçası 
Kürdan yada çöp şiş çubuğu

Makarna Suyundan Ebru Yapma 

İşlem Basamakları
      
Bol suda haşlanmış makarnanın 
suyunu soğutun. Üzerinde olan 
tabakayı aldıktan sonra ebru 
yapımına hazır olacaktır.  Boyaları 
hafif sulandırın fırça yardımıyla 
istediğiniz miktarda damlatın. Çöp şiş 
veya kürdan yardımıyla su üzerinde 
desenler oluşturmaya çalışın. 
Oluşturduğunuz desenin üzerine 
resim kağıdı veya dosya kağıdı 
yerleştirin. Bir iki dakika sonra kağıdı 
kenarından tutarak kaldırın. Kuruması 
için bir masanın üzerine serin. Ebru 
çalışmanız hazır.

Yaptığınız Ebruları Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



2. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplaya-
cak �

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Makarna Suyundan Ebru Yapma
Gerekli Malzemeler:
 Haşladığınız makarnanın suyu, 
 Sulu boya veya akrilik boya 
 Dikdörtgen bir kap, 

Boya fırçası 
Kürdan yada çöp şiş çubuğu

Makarna Suyundan Ebru Yapma 

İşlem Basamakları
      
Bol suda haşlanmış makarnanın 
suyunu soğutun. Üzerinde olan 
tabakayı aldıktan sonra ebru 
yapımına hazır olacaktır.  Boyaları 
hafif sulandırın fırça yardımıyla 
istediğiniz miktarda damlatın. Çöp şiş 
veya kürdan yardımıyla su üzerinde 
desenler oluşturmaya çalışın. 
Oluşturduğunuz desenin üzerine 
resim kağıdı veya dosya kağıdı 
yerleştirin. Bir iki dakika sonra kağıdı 
kenarından tutarak kaldırın. Kuruması 
için bir masanın üzerine serin. Ebru 
çalışmanız hazır.

Yaptığınız Ebruları Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN22020
Perşembe



Rüzgar Gülü!



3. GÜN
Saat:

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Rüzgar Gülü Yapma

Gerekli Malzemeler:
 Renkli kağıtlar
 Pipet
 Raptiye
 Kalem
 Pergel gibi ucu sivri bir araç
 Makas
 Delgeç

Rüzgar Gülü Yapma İşlem Basamakları

Üçgen elde etmek için kağıdı köşesinden kıvırıp bir üçgen 
oluşturun. Arta kalan kısmı kesin.  Üçgeni ortadan ikiye 
katlayın.  Oluşan kat yerinden 2/3 kadarını kesin. Kağıdı 
açın. Kestiğiniz yerleri göreceksiniz. Aynı adımları tekrar 
edin ve diğer köşelerden de kesin.  4 kesilmiş parçanın sağ 
köşelerini delgeç ile delin. İğne veya pergel ile kağıdın 
ortasını delin ve kalemi bu deliğe sokarak deliği genişletin. 
Pipetin ucuna da delik açın. Kağıttaki parçaları delikler üst 
üste gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle eşleşecek 
şekilde birleştirin.  Bu delikten raptiye geçirin ve arkasına 
da pipeti takın.  Raptiyenin ucunu kıvırarak ya da başka bir 
şekilde çıkmasını engelleyin. Rüzgar gülünüz hazır.

NİSAN32020
Cuma

Yaptığınız Rüzgar Güllerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



İp Baskı...

Patates Baskı...



4. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Patates ve İp Baskı Yapma

Gerekli Malzemeler:
 Patates, 
 İp (50 cm-1 m)
 Meyve bıçağı, 

Kalem, 
Kâğıt ve sulu boya (akrilik veya guaş 
boyada olabilir).

Patates ve İp Baskı Yapma İşlem 
Basamakları

  Patates baskı için ilk önce patates, eşit 
bir şekilde ortadan bölünür. Kesilen 
patatesin üzerine geometrik şekiller, belli 
belirsiz desenler, hayvan figürleri veya 
doğadan kesitler çizilir. Şeklin oluşması 
için istenilen motifin dışındaki bölüm 
kesilerek derinlik sağlanır. (Kesme 
İşleminde Büyüklerinizden yardım almayı 
unutmayın). Patates üzerindeki şekil 
hazır olduktan sonra boyama işlemine 
geçilir. Patatesin yüzeyinde kalan şekil 
fırça veya sünger yardımıyla istenildiği 
renge boyanır. Son aşama olarak temiz 
bir kâğıt üzerine patatesin baskısı yapılır.

  Sulu boya ip boyanır. Bir beyaz kağıt 
orta yerini tespit etmek için ikiye katlanır, 
kağıdı açıp tek tarafına boyadığımız ip 
gelişigüzel şekilde konur.  İpin bir ucunu 
dışarıda bırakmayı unutmayın. Kağıdın 
diğer tarafı üzerine kapatılır. Bir taraftan 
iyice bastırırken diğer taraftan ipi hızlıca 
çekin. Bir de ipimizi farklı renklerde 
boyamayı deneyebiliriz.  Örneğin ipin 
başını yeşil, ortasını kırmızı ve sonunu 
mavi ile boyayarak aynı işlemi tekrarlaya-
biliriz.

NİSAN62020
Pazartesi

Yaptığınız Patates ve İp Baskılarını Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



Uçurtma Yapalım...



5. GÜN
Saat:

 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Uçurtma Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Büyük kağıt veya poşet olabilir
 İnce ahşap çıta veya  4 tane tahta yuvarlak çubuk. )
 Küçük testere , bunun yerine bıçak da olabilir

Yapıştırıcı
Bant
Uçurtma ipi
 
Uçurtma Yapma İşlem Basamakları

Hem dikey, hem de yatay olarak kullandığınız 2 adet 
çıtayı merkezinde de iple birleştirmemiz gerekiyor. Artı 
şeklini alan tahta sopaları merkezinden birbirine iple 
sıkıca bağlayın! Kuyruk oluşturmak için de gem elmas 
şeklini alan iskeletin alt uç noktasına, hem de sağ-sol 
uç kısımlarına bantla kağıt kurdele yapıştırın. Şimdi ise 
sıra, uçurtmanın terazisini oluşturacak olan ve 
uçurtmamızı kontrol etmemize yardımcı olacak olan 
İP-GÖVDE bağlantısına kurmaya geldi. Elmas 
uçurtmanın sağ ve sol tarafındaki sopaları birbiriyle 
birleştirerek üçgen şeklini alacak şekilde ip bağlayın! İp 
çok gergin olmamalıdır. 
Bu ölçüyü kurmak için elinizle test ederek ayarlama 
yapabilirsiniz. İpin tam ortasından da ana ipimizi 
bağlayarak uçurtmamıza direksiyon yapabiliriz. İpinizin 
uzunluğu 30-50 mt olabilir. Kurdele şeritler ne kadar 
uzun olursa, uçurtmanızın havadaki performansı o 
kadar iyi olacaktır. Artık uçurtmanız uçurulmaya hazır.

Uçurtmanızın resimlerini Öğretmeninizle Paylaşmayı 
Unutmayın!

NİSAN72020
  Salı



Kuru 
Bakliyatlardan 
Resim 
Yapma 
Zamanı....



6. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. 
Ellerimizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde 
zıplayarak ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok 
elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi 
gösterdiğinde herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp 
evinin varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını 
okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. 
Kitabımızın kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel 
resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kuru Bakliyatlardan Resim Yapma Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Resim Kağıdı

Yapıştırıcı
Kalem
Evimizde bulunan farklı Renklerde Bakliyat (mercimek, 
nohut, vb.)

Kuru Bakliyatlardan Resim Yapma İşlem Basamakları

Evimizde bulunan nohut, fasulye, mercimek, buğday, 
mısır ve benzeri malzemeleri kullanarak resim yapıyoruz. 
Önce şekilli belirliyoruz.  Kalem ile şekil veya şekilleri 
kağıda çiziyoruz. Daha sonra yapıştırıcı ile bakliyatları 
renklerine göre dolduruyoruz.

Yaptığımız Resimleri Öğretmeninizle Paylaşmayı 
Unutmayın!

NİSAN82020
  Çarşamba



Elma Şekeri 
Yapalım...



3. GÜN
Saat:

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Rüzgar Gülü Yapma

Gerekli Malzemeler:
 Renkli kağıtlar
 Pipet
 Raptiye
 Kalem
 Pergel gibi ucu sivri bir araç
 Makas
 Delgeç

Rüzgar Gülü Yapma İşlem Basamakları

Üçgen elde etmek için kağıdı köşesinden kıvırıp bir üçgen 
oluşturun. Arta kalan kısmı kesin.  Üçgeni ortadan ikiye 
katlayın.  Oluşan kat yerinden 2/3 kadarını kesin. Kağıdı 
açın. Kestiğiniz yerleri göreceksiniz. Aynı adımları tekrar 
edin ve diğer köşelerden de kesin.  4 kesilmiş parçanın sağ 
köşelerini delgeç ile delin. İğne veya pergel ile kağıdın 
ortasını delin ve kalemi bu deliğe sokarak deliği genişletin. 
Pipetin ucuna da delik açın. Kağıttaki parçaları delikler üst 
üste gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle eşleşecek 
şekilde birleştirin.  Bu delikten raptiye geçirin ve arkasına 
da pipeti takın.  Raptiyenin ucunu kıvırarak ya da başka bir 
şekilde çıkmasını engelleyin. Rüzgar gülünüz hazır.

7. GÜN
Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak �

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 

12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı 
yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi 
unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Elma Şekeri Yapımı

Gerekli Malzemeler:

1 su bardağışeker
2 su bardağısu

Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı gıda boyası(dilediğiniz renkte)
5 adet orta boy kırmızı elma 

Evde Elma Şekeri  Yapma İşlem Basamakları

Şeker ve suyu bir tencerenin içine alın ve ocağın üzer-
ine oturtun.  Şeker eriyip, su kaynaya kadar karıştırın. 
Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ardından limon suyunu 
ekleyin ve kıvam alması için 1-1.5 saat kadar dinlendi-
rin. Bu süreç içerisinde belli aralıklarla karıştırmaya 
devam edin. İçine gıda boyasını ekleyin. Yıkayıp dışını 
güzelce kuruladığınız elmaları karışıma batırın. Yağlı 
kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine elmaları alın. Önce 
şeker hafifçe katılaşana kadar oda sıcaklığında 
dinlendirin. Mümkünse oda sıcaklığında muhafaza edin 
ve afiyetle yiyin.

Yaptığımız Elma Şekerlerinin Resimlerini 
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN92020
  Perşambe



Evde Oyun Hamuru Yapımı...



8. GÜN
Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Evde Oyun Hamuru Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 3 su bardağı un
 ¼ su bardağı tuz

1 su bardağı su
2 yemek kaşığı sıvı yağ 
Farklı renklerde gıda boyası veya meyve ve sebzeler 

Evde Oyun Hamuru Yapma İşlem Basamakları

Çukur bir kabın içinde un, tuz, su ve yağı karıştırıp iyice 
yoğurun. Yağın miktarını hamurunuzun kıvamına göre 
çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Eğer hamurun kıvamı fazla 
sıvı olursa, daha fazla un ekleyerek daha katı olmasını 
sağlayabilirsiniz. Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene 
kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuzu iyice yoğurduktan 
sonra, eklemek istediğiniz renk sayısı kadar parçaya bölün. 
Ayırdığınız parçalara gıda boyasını azar azar ekleyin ve 
yoğurun. Gıda boyasını az miktarlarda ekleyip yoğurmak 
oldukça önemli bir adım. Zira, boyanın hepsini birden 
eklerseniz hamurunuz yapışkan bir hal alabilir. Gıda boyasının 
yerine, sebze ve meyvelerden de yararlanabilirsiniz. Kırmızı 
için pancar veya vişne suyu, sarı için zerdeçal, kahverengi için 
kahve, yeşil için ıspanak suyu hamurunuzu renklendirmenize 
yardımcı olacaktır.

Yaptığımız Oyun Hamurundan Oluşturduğunuz Şekilleri 
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN102020
   Cuma



Kitap Ayracı Yapalım...



5. GÜN
Saat:

 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Uçurtma Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Büyük kağıt veya poşet olabilir
 İnce ahşap çıta veya  4 tane tahta yuvarlak çubuk. )
 Küçük testere , bunun yerine bıçak da olabilir

Yapıştırıcı
Bant
Uçurtma ipi
 
Uçurtma Yapma İşlem Basamakları

Hem dikey, hem de yatay olarak kullandığınız 2 adet 
çıtayı merkezinde de iple birleştirmemiz gerekiyor. Artı 
şeklini alan tahta sopaları merkezinden birbirine iple 
sıkıca bağlayın! Kuyruk oluşturmak için de gem elmas 
şeklini alan iskeletin alt uç noktasına, hem de sağ-sol 
uç kısımlarına bantla kağıt kurdele yapıştırın. Şimdi ise 
sıra, uçurtmanın terazisini oluşturacak olan ve 
uçurtmamızı kontrol etmemize yardımcı olacak olan 
İP-GÖVDE bağlantısına kurmaya geldi. Elmas 
uçurtmanın sağ ve sol tarafındaki sopaları birbiriyle 
birleştirerek üçgen şeklini alacak şekilde ip bağlayın! İp 
çok gergin olmamalıdır. 
Bu ölçüyü kurmak için elinizle test ederek ayarlama 
yapabilirsiniz. İpin tam ortasından da ana ipimizi 
bağlayarak uçurtmamıza direksiyon yapabiliriz. İpinizin 
uzunluğu 30-50 mt olabilir. Kurdele şeritler ne kadar 
uzun olursa, uçurtmanızın havadaki performansı o 
kadar iyi olacaktır. Artık uçurtmanız uçurulmaya hazır.

Uçurtmanızın resimlerini Öğretmeninizle Paylaşmayı 
Unutmayın!

9. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplaya-
cak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kitap Ayracı Yapımı

                          

Gerekli Malzemeler:
 
Dondurma çubuğu veya kalın karton
İstediğiniz renkte boya ve/veya boya kalemi
Renkli kağıtlar
Makas
Kalem
Yapıştırıcı

Kitap Ayracı Yapma İşlem Basamakları

İlk olarak ahşap çubuğu veya benzer ölçülerde kestiğiniz 
kartonu istediğiniz bir renge boyayın. Ahşap ise tam olarak 
kapanması için iki kat boyayın. Daha sonra sürdüğünüz 
boyanın kuruması için bir süre bekleyin. Bu arada siz de 
hayvan figürünü yapmaya geçebilirsiniz. İstediğiniz renk bir 
kartona (renkli karton kullanabilir, kartonu boyayabilir veya 
üstünü renkli kağıtlarla kaplayabilirsiniz) metal para 
büyüklüğünde bir yuvarlak çizin ve bunu makas ile dikkatli 
bir şekilde kesin.
Yapacağınız hayvana göre kulak, boynuz ve göz gibi 
parçaları da çizin ve keserek çıkarın. Kitap ayracı yapmak 
için sadece hayvan başı olması gerekiyor. Bunun dışında 
başka bir parça yapmanıza gerek yok.
Yapmış olduğunuz hayvan başına siyah keçeli kalem ile 
ağız, göz ve burun çizin.
Son olarak hayvan başını hazırladığınız çubuğunun üst 
tarafına yapıştırarak sabitleyin. Yapışkan kuruduktan sonra 
sevimli kitap ayracı kullanıma hazır.
 

Yaptığımız Oyun Kitap Ayracını Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN132020
   Pazartesi





6. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. 
Ellerimizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde 
zıplayarak ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok 
elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi 
gösterdiğinde herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp 
evinin varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını 
okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. 
Kitabımızın kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel 
resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kuru Bakliyatlardan Resim Yapma Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Resim Kağıdı

10. GÜN

Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kartondan Kalemlik Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Karton
 Makas

Yapıştırıcı
Kalem ve Boya Kalemleri

Süslemek için çeşitli materyaller, boya kalemleri, pul, 
boncuk aklınıza ne gelirse

Kartondan Kalemlik Yapma İşlem Basamakları

Kartonla üç eşit dikdörtgen karton kesiyoruz. Kartonları 
zımba ile veya yapıştırarak birbirlerine tutturuyoruz. 
Kartonumuzun altına uygun büyüklükte bir yuvarlak 
karton kesiyoruz. Kalemle kartonların şeklini kartona 
çiziyoruz. Kalemle çizdiğiniz yerin üstüne tutkal sürün. 
Kartonları boya ile boyayabilir yada değişik materyaller 
ile süsleyebiliriz.

Yaptığımız Kalemliği Öğretmeninizle Paylaşmayı 
Unutmayın!

NİSAN142020
     Salı



Kartondan 
Kuş Evi Yapalım mı?



7. GÜN
Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak �

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 

12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı 
yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi 
unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Elma Şekeri Yapımı

Gerekli Malzemeler:

1 su bardağışeker
2 su bardağısu

11. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplaya-
cak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Karton Kutudan Kuş Evi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Mukavva veya atık karton (Örneğin; Ayakkabı Kutusu)
 Renkli kağıtlar

 

Makas
Yapıştırıcı 
Cetvel
Kalem

Karton Kutudan Kuş Evi Yapma İşlem Basamakları

Karton mukavva üzerine belirlediğimiz ölçülerde kuş evi 
parçalarını çizip keselim. Kuş evinin ön yüzüne bir daire 
çizelim. Daha sonra makasla bu daireyi keselim. Altta kesik 
attığımız kısmı bant ile yapıştıralım. Renkli kullanacağımız 
kağıtlara ters tarafını çevirerek kuş evinin ön yüzündeki daire 
ile aynı ölçülerde bir daire çizelim. Şimdi bu hazırladığımız 
renkli kağıdı kuş evi üzerine tutkal ile yapıştıralım. Evin dış 
kısmını da 1-2 cm genişliğinde kesip kuş evi üzerine 
yapıştıralım. Diğer parçaları da aynı yöntemle renkli kağıt ile 
kaplayalım. Bütün parçaları ile birbirine yapıştıralım. Kuş 
evimiz bitti.

Yaptığımız Kuş Evini Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN152020
     Çarşamba



Evde Poğaça 
Yapalım mı?



12. GÜN

Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Evde Poğaça Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 1 tane yumurta
 75 gr oda ısısında yumuşatılmış margarin
 Yarım su bardağı sıvı yağ
 1 su bardağı süt

 

1 tatlı kaşığı tuz
1.5 tatlı kaşığı toz şeker
4 su bardağı un
Beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım demet maydanoz
1 tane yumurta sarısı
Çörek otu ve Susam

Evde Poğaça Yapma İşlem Basamakları

Hamur için gerekli olan tüm malzemeler, un hariç derin bir kapta 
karıştırılır. Tüm malzemelerin iyice birbirine karışıp özleşmesi gerekmek-
tedir. Daha sonra un azar azar eklenerek karışıma koyulur. 3 bardak 
undan sonrasını kontrollü olarak ekleyin. Bazı unlar değişiklik gösterdiği 
için koyulacak un miktarını hamuru yoğura yoğura ayarlayın. Hamurun 
kıvamına göre daha az un ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. 
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Daha sonra üzerini streç film ile 
kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakın. Hamur dinlenirken de iç harcını 
hazırlamaya başlayalım. Ayıklayıp yıkadığımız maydanozları ince ince 
kıyıp peynir ile karıştırın. Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde 
parçalar alıp avuç içinizde elinizle açın. Açılan hamurun içine 
hazırladığımız peynirli harçtan koyup kenarlarını birleştirin. Yarım ay 
şekli verdiğimiz poğaçayı, yağlı kâğıt serilmiş tepsiye koyarak 
kenarlarını çatalla bastırın. Tüm hamura şekil verdikten sonra üzerine 
çırptığımız yumurta sarısını fırça ile sürerek üzerine susam ve çörek otu 
serpilir. Poğaçalar 190 derecede 25 – 30 dakika üzeri kızarana kadar 
pişirilir. Poğaçaları çok sertleşmeden fırından çıkarın. 

Yaptığımız Poğaçaları Evdekilerle ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN162020
    Perşembe



Kek Yapalım mı?



13. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak 

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın.

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Evde Kek Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 3 yumurta
 1 su bardağı toz şeker
 1 su bardağı süt
 Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Arzuya göre limon kabuğu ya da ceviz taneleri

Evde Kek Yapma İşlem Basamakları

Yumurtaları ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline 
gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu 
ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha 
devam edin. Sonraki aşamada un, kabartma tozu ve vanilyayı 
hazırladığınız karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri mikserle 
karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinin tabanını 
tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir 
spatula yardımı ile düzleştirin. Önceden 170 derecede ısıttığınız 
fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Son olarak kekinizi 
dinlendirdikten sonra damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

Yaptığımız Keki Evdekilerle ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN172020
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Evde Kurabiye Yapalım...



10. GÜN

Saat:
 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kartondan Kalemlik Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Karton
 Makas

Yapıştırıcı
Kalem ve Boya Kalemleri

Süslemek için çeşitli materyaller, boya kalemleri, pul, 
boncuk aklınıza ne gelirse

Kartondan Kalemlik Yapma İşlem Basamakları

Kartonla üç eşit dikdörtgen karton kesiyoruz. Kartonları 
zımba ile veya yapıştırarak birbirlerine tutturuyoruz. 
Kartonumuzun altına uygun büyüklükte bir yuvarlak 
karton kesiyoruz. Kalemle kartonların şeklini kartona 
çiziyoruz. Kalemle çizdiğiniz yerin üstüne tutkal sürün. 
Kartonları boya ile boyayabilir yada değişik materyaller 
ile süsleyebiliriz.

Yaptığımız Kalemliği Öğretmeninizle Paylaşmayı 
Unutmayın!

14. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 

12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Evde Kurabiye Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 175 gram oda sıcaklığında tereyağı
 3/4 su bardağı pudra şekeri
 1,5 paket vanilya

 

2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tarçın

Evde Kurabiye Yapma İşlem Basamakları

Bir karıştırma kabına tereyağı ve pudra şekerini aktarın. Mikserle 
güzelce karıştırın. Ardından un ve vanilyayı da ekleyip yoğurun. Son 
olarak tarçını da ekleyip yoğurduktan sonra hamuru streç filmle sarıp 
20 dakika buzdolabında bekletin. Ardından hamurdan ceviz 
büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serili fırın 
tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri renk 
değiştirinceye dek pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra 
dilerseniz tarçınlı-pudra şekerli karışıma bulayarak servis edin.

Yaptığımız Kurabiyeleri Evdekilerle ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN202020
    Pazartesi



Karagöz ve Hacivat Sahnesi Yapımı...



15. GÜN

Saat: 
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplaya-
cak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya 
başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

5.30 – 17.00 Karagöz Hacivat Sahnesi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Karton veya karton kutu
 İnce bez

NİSAN212020
    Salı

 

Kağıt
Makas
İp
Boya kalemleri
Tahta Çubuklar (30-50 cm)
Yapıştırıcı ve zımba
Fener

Karagöz Hacivat Sahnesi Yapma İşlem Basamakları

Elimizdeki karton veya karton kutu bir yüzü seyircilere dönük olacak 
şekilde dik durabilecek çerçeve haline getirilir. Çerçevenin ön yüzü 
ince bez ile kaplanarak kenarlarından zımbalanır. Az ışık olan bir 
ortamda çerçevenin arkasından fener yakılarak bezin ışık 
geçirgenliği kontrol edilir. 
Elimizdeki dergilerden, kitaplardan veya internetten Karagöz ve 
Hacivat ile diğer figürler bir kağıda çizilerek boyanır. Boya yapılırken 
koyu renkler tercih edilmelidir. Baş-gövde, kol ve bacak gibi hareketli 
parçalar birbirlerinden ayrı olacak şekilde kesilir. Bu parçalar daha 
sonra eklem yerlerine açılan deliklerinden ip yardımı ile birleştirilir. 
Figürlerin gövde kısımlarının arkasına hareket ettirilebilmeleri için 
tahta çubuklar tutturularak yapıştırılır. 
Fener ile arkadan aydınlatılan sahnede Karagöz ve Hacivat’ın 
diyalogları seslendirilir. 

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



Kanat Çırpan Kuş Yapalım mı?



16. GÜN
Saat:

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 OrigamiKağıttan Kanat Çırpan Kuş Yapımı

Kağıttan Kanat Çırpan Kuş Yapımı Aşamaları
 
Kare şeklindeki kağıdınızı, kesik çizgi ile gösterilen yerden ters üçgen 
olacak şekilde ikiye katlayın.

Elde ettiğiniz üçgeni çizgili yerden ok yönünde katlayarak 
daha küçük bir üçgen haline getiri

Üstteki kanadı ucundan kaldırın ve üstteki kat yerinden aşağı
 bastırın. Fotoğrafta kesik çizgi ile gösterilen yerin dışa doğru 
(dağ şeklinde) katlanması gerekiyor. Böylece küçük bir kare
 elde ediyorsunuz.

İşte modeliniz bu şekilde görünmeli. Şimdi kağıdınızın
arkasını çevirerek aynı işlemi (3. adım) diğer kanat
için de tekrarlayın.

NİSAN222020
    Çarşamba



İşte modeliniz böyle görünmeli.Şimdi kağıdınızın arkasını çevirin ve
 aynı işlemi (5. ve 6. adımlar) modelin arkasına da uygulayın.

Baklava dilimi haline gelen modelinizi açık uçları aşağıda kalacak 
şekilde tutun ve yandaki kanatları (sadece üstteki katları) kesikli
 çizgi ile gösterilen yerlerden içe doğru katlayın. Kenarların
 modelinizin ortasındaki çizgiye denk gelmesini sağlayın.

İşte modeliniz böyle görünmeli. Şimdi kağıdınızın arkasını 
çevirin ve aynı işlemi (8. adım) arka taraftaki kanatlara da 
uygulayın.

Modelinizin aşağı doğru uzanan kılıçlarından bir tanesini
yan tarafından hafifçe aralayın ve kesikli çizgi üzerinde 
dağ katı oluşacak şekilde içeri doğru katlayın (ters katlama).

Modelinizin böyle görünmesi gerekiyor. 
Aynı işlemi (9. adım) 
sol taraftaki kılıç için de uygulayın.

Her iki kılıcı da içeri doğru katlanarak 
havaya kaldırılan modelin bir tarafı
 turna kuşunun kuyruğunu, diğer tarafı
 ise gagasını oluşturacak. Gagayı 
yapmak için az öncekine benzer bir 
katlamayı, sadece kılıçlardan birinin 
uç kısmına uygulayın. Kesikli çizginin
 bulunduğu yerde dağ katı olacak 
şekilde içeri doğru katlayın.

Kare haline gelen modelinizin açık ucunu aşağıda tutarak, kesik çizgiyle 
gösterilen yerlerden ok yönünde içeri katlayın (vadi katı). Kağıdın 
kenarlarını iyice ezerek kat yerlerini belli edin ve ardından katladığınız 
yerleri açın. (Yandaki kanatların kenarı, karenin ortasındaki çizgiyle 
hizalanmalı. Üstteki üçgenin ucu da yine bu çizgiye denk gelmeli.)

Şimdi karenin en alt ucundan (siyah noktalı yer) tek bir katı tutarak yukarı 
kaldırın.
Yandaki kat yerleri içe doğru katlanırken, yukarıda çarpı işareti çizili kat 
yeri bu sefer arkaya doğru katlanacaktır



Kuyruğu ve gagası tamamlanan kuşun kanatlarını
 hafifçe yanlara doğru çekerek açın.

İşte bütün zarafeti ile turna kuşu.Ortasından bir delik delerek diğer
 kuşlarınızla birlikte bir ipe dizebilirsiniz.

Yaptığımız Kuş veya Kuşların Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



Kendi Müzik Aletini 
(MARAKAS) Yaparmısın?



NİSAN232020
    Perşembe

17. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi yüzümüzü 
yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa balko-
nuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 12.30’a 
kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı 
yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi 
unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde yardım 
etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Kendi Müzik Aletini Yap (Marakas) Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Su şişesi
 Makas
 Tuvalet kağıdı rulosu
 Pirinç
 Bant

Marakas  Yapma İşlem Basamakları

Önce pet şişenizin üst bölümünü, sonrada alt bölümünü kesin ve 
ayırın. Ortada kalan parçayı ise kullanmanız gerek olmayacak. 
Üst kısımdan keseceğiniz kısım yaklaşık 10 cm, alt kısımdan 
keseceğiniz kısım ise yaklaşık 5 cm boyunda olabilir. Ayırdığınız 
alt ve üst parçaları iç içe geçirerek birleştirin ve bantlayın. Bir 
tuvalet kağıdı rulosunu alın ve tek kenarından kesin. Ardından pet 
şişenizin kapağından girebilecek kadar boyutta bir rulo elde edin. 
Tekrar rulo haline getirdiğiniz parçayı sabitlemek için iki 
kenarından bantlayın. Bu kısım sizin marakanızı tutacağınız 
bölüm olacağı için rulonun içini bir malzeme ile doldurmanız 
gerekir. Rulonuzun içini pamukla doldurabilirsiniz. Şimdi pet 
şişenizin içine salladığınızda ses çıkmasını sağlayacak olan bir 
malzeme koymalısınız. Pirinç, bulgur, düğme, makarna, mercimek 
veya ataş gibi malzemeleri bu amaçla kullanabilirsiniz. Kağıttan 
basit bir huni yapın ve malzemenizi pet şişenizin içine doldurun. 
İçini pamukla doldurduğunuz ruloyu pet şişenizin kapağından içeri 
ittirerek bir bant yardımıyla ikisini birbirine tutturun. Artık 
marakasınızı süslemenin vakti geldi. İster kumaş boyası ile boya-
yarak, ister keçe veya kumaş parçaları ile sararak pek çok tasarım 
oluşturabilirsiniz.

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!



Balon Arabası Yapalım...



18. GÜN
Saat:

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak �
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 

12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Balon Arabası Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Mezura
 Tekerlekler(CD ve şişe kapakları gibi yuvarlak nesneler)
 Akslar(tahta şişler, kalemler, pipetler, vb.)
 Çerçeve / gövde (plastik şişeler, karton kutular, buzlu çubuklar, vb.)

 

Pipetler
Balonlar
Lastik
bantlar
Makas
Ataç

Balon Arabası  Yapma İşlem Basamakları

Bu etkinlikte, çocuklar balonla çalışan arabalar tasarlayacak ve ürün 
haline getireceklerdir. Arabalar, bir balondan kaçan hava ile ileri 
doğru itilir. Farklı malzemeler kullanılarak değişik tasarımlarda araba 
yapılabilir. Arabayı yapmak için kullanılan malzemelerden bağımsız 
olarak, otomobillerin temel çalışma prensibi aynıdır. Bir balonu 
şişirdiğinizde, potansiyel enerjiyi balona geçirilmiş pipet içinden 
basınçlı havayı depolar. Balonu serbest bıraktığınızda, hava balonu 
dışarı doğru iterek pipetten dışarı çıkar. Depolanan potansiyel enerji, 
balon ileriye doğru ilerledikçe kinetik enerjiye, hareket enerjisine 
dönüştürülür.

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

NİSAN242020
      Cuma



Lastik Bantla 
Gitar Yapalım...



19. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi 
yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa 
balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 

12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın 
kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp 
öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde 
yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Lastik Bant Gitar Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Üstte tek delikli doku kutusu (iki tarafı saran delikli tür değil) veya üstte 
delik kesilmiş küçük karton kutu. Karton kutular kullanıyorsanız, ayrıca bir 
kutu kesici veya makas (sadece yetişkin kullanımı) ve bant gerekir.
 Kutunun etrafında ve delik üzerinde gerilecek kadar büyük lastik bant

 

Kurşunkalemler, işaretleyiciler veya boya kalemi

Lastik Bant Gitar Yapma İşlem Basamakları

1. Lastik bandı kopardığınızda ne duyuyorsunuz?Ne görüyorsun? 
Lastik bant hareket etmeyi durdurduğunda ne olur?

2. Lastik bandın hızlı ileri ve geri hareketine titreşim denir. Lastik 
bandı kopardığınızda titreşirsiniz. Lastik bant da yakındaki havayı 
iterek titreşmesini sağlar. Havanın titreştiğini göremeseniz de, 
kulağınız duyabilir. Titreşim sese neden olur. Titreşim sese neden 
olduğundan, titreşim durduğunda (lastik bant hareket etmeyi 
durdurduğunda), ses de durur.
Lastik bandı doku kutusunun etrafına gerdirin, böylece üstteki 
açıklıktan geçer. Deliğin her iki tarafındaki lastik bandın altına bir 
kalem / kalem / kalem yerleştirin.

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

 

NİSAN272020
      Pazartesi



Yumurtadan Denizaltı Deneyi Yapalım...



20. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi yüzümüzü 
yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan elma 
topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes etkinlik 
başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa balko-
nuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 12.30’a 
kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı 
yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi 
unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde yardım 
etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Yumurtadan Denizaltı Deneyi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 3 adet yumurta
 Su bardağı, 
 Tuz, su, 
 Çay kaşığı.

Yumurtadan Denizaltı Deneyi Yapma İşlem Basamakları

1- Bir bardak su ile doldurulur ve içine taze yumurta atılmadan 
önce tahmin yapılır.
2- Su dolu bardağa yumurta atılır ve gözlemlenir.
3- Bardaktaki suya uygun miktarda tuz atılıp karıştırılır ve 
yumurtanın suda askıda kalması sağlanır.
4- Bardaktaki suya çok miktarda tuz atılıp karıştırılır ve 
yumurtanın suda yüzmesi kalması sağlanır.
5- Yumurtalar suda bir gün beklendikten sonra gözlemlenir.

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini Öğretmeninizle 
Paylaşmayı Unutmayın!

 

NİSAN282020
      Salı



Şişelerden Farklı Sesler Üretmeye Varmısın?



21. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Eller-
imizi yüzümüzü yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak 
ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim 
toplayacak �
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde 
herkes etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin 
varsa balkonuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını oku-
maya başlasın. 

Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. 
Kitabımızın kahramanı yerine kendimizi koyarak en güzel 
resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev 
işlerinde yardım etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp 
sonucu öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Şişelerden Farklı Sesler Üretme Deneyi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 1. 5 Adet aynı büyüklükte cam şişe
 2. Su
 3. Plastik cetvel ya da diyapazon tokmağı 
Şişelerden Farklı Sesler Üretme Deneyi Yapma İşlem 
Basamakları
1. 6 adet boş cam şişeyi yan yana dizelim. Şişelerden 
birinin üst kısmına cetvel ya da tokmak ile vuralım ve 
çıkan sesi dinleyelim. Titreşen nedir, düşünelim. Hipote-
zler üretelim.
2. Şişelerden birisine biraz su ekleyelim ve yukarıdaki 
işlemi şişenin aynı noktasına vurarak tekrarlayalım. Çıkan 
ses, boş şişeden çıkan sesten daha mı kalın yoksa daha 
mı ince, karşılaştıralım.
3. Şişelerdeki suyun miktarını arttırdığımızda çıkan sesin 
kalınlığının artması veya azalmasına yönelik tahminlerde 
bulunalım.
4. Şişelere farklı miktarlarda su dolduralım ve her şişeye 
cetvel yada tokmakla şişenin aynı noktasına vuralım.
2.Aşama:
1. Boş şişenin tepesiniden üfleyelim. Çıkan sesin ince mi 
kalın mı olduğuna karar verelim.
2. İçinde bir miktar su bulunan bir şişenin tepesini üfleye-
lim. Çıkan sesi dikkatle dinleyerek boş şişeden çıkan ses 
ile aralarında ne gibi farklar olduğuna karar verelim.
3. 1. aşamada yaptığınızdan farklı özelliklere sahip başka 
bir müzik aleti yaptınız. Şimdi içlerinde farklı miktarlarda 
su bulunan bu şişelerin tepesine üfleyerek bir beste yap-
maya çalışalım.

NİSAN292020
      Çarşamba



Beraber Mancınık Yapalım...



22. GÜN
Saat: 

08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi yüzümüzü 
yıkıyor kahvaltımızı yapıyoruz.

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz. 

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan 
elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak �
 
09.30 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.

10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes 
etkinlik başına.

12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa balko-
nuna yoksa en sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 12.30’a 
kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı 
yerine kendimizi koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi 
unutmayın.

Saat 15.00 ‘e kadar serbest zaman etkinliğinde annelerinize ev işlerinde yardım 
etmeye ne dersiniz.

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu 
öğretmeninizle paylaşmayı unutmayın.

15.30 – 17.00 Mancınık Yapımı

Gerekli Malzemeler:
 Oluklu mukavva taban
 Büyük kâğıt veya plastik bardaklar
 Ahşap cetvel
 Kâğıt,
 Kalemler

 

Lastik bantlar
Büyük ataç,
Mezura
Şeffaf yapışkan bant
Top şeklinde yuvarlanmış alüminyum folyo
maKas

Mancınık Yapma İşlem Basamakları

Başarılı mancınıklar topu çok uzağa fırlatabilen mancınıklardır. 
Tasarım oluşturmaya başlamadan önce, mancınık tasarımlar 
çiziniz. Bir iş tasarım yaptıktan sonra, bir prototip oluşturmalıdır. 
Bu etkinlikle olayların her zaman planlandığı gibi gitmediğini 
yada tasarımlarının parçaları planlandıkları kadar birbirine 
uymuyor veya malzemeler beklediklerini yapacak kadar güçlü 
olmayabilir. Sorun keşfettiklerinde tasarımların değiştirilmesi 
gerekir.
Mühendisler ilk denemede nadiren mükemmel bir şey elde 
ederler. Tasarımlarını bir kez test ettiklerine göre, şimdi 
geliştirme ve yeniden test etme zamanı.
Başlangıçta çizilen tasarımlar ne kadar benzer / farklıydı?
Yapım aşaması sürecinde hangi sorunlarla karşılaştılar?
En başarılı tasarımların ortak bir yanı var mı?
Mancınığınla attığın top ne kadar uzağa gitti? Ölçüm yapalım

NİSAN302020
      Perşembe

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini 
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!
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