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İLK - ORTAOKUL
GÜNLÜK ETKİNLİK ÇALIŞMA
MAYIS AYI TAKVİMİMİZ

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.

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

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!

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.

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

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!

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.

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

Hazırlayanlar:
Sabri SALGUT
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Çilem COŞKUNER
İl Milli Eğitim ArGe Koordinatörü
Abbas Utku YAŞAR
İl Milli Eğitim ArGe Koordinatörü
Özden Gamze KEÇECİLER BEDİR
Grafik Tasarım
Grafik ve Fotoğraf Alan Öğretmeni
Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Uçurtma Uçuralım...

İLKOKUL ORTA OKUL GÜNLÜK PROGRAM
1. 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 Okullarımız açıldığı zaman ilk gün uçuracağımız
uçurtmalarımızı yapacağız.
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Gerekli Malzemeler:
•Büyük kağıt
•1/4 inç ahşap çıta veya 4 tane tahta yuvarlak çubuk.
•küçük demir testeresi , bunun yerine bıçak da olabilir
•Yapıştırıcı
•bant
•uçurtma ipi

Uçurtma Yapımı İşlem Basamakları
Çubuğun ortasını birazcık yarıyoruz. Yani yarıya kadar
kesiyoruz.Çubukların uçlarını da küçük bir yarık oluşturacak şekilde
kesiyoruz. Bu işlemi ipi rahat geçirmek için yapıyoruz.Daha çubukların
ortasından ip ile bağlıyoruz. Tabi biraz yukarıdan bağlamanız lazım. Yani
uçurtmaya vereceğiniz şekle göre çubukları kesip ip ile bağlamamız lazım.İçi
çubuğun baş kısmına sarıyoruz. Daha sonra ipi çubukların etrafında çevirmeniz gerekmektedir.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.

Yaptığınız Uçurtmaların Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı ve Sayın Milli
Eğitim Müdürümüz İle Beraber Yapacağımız
Şenlik İle,Okulların Açılacağı Günde Keyifle
Uçurmak Üzere Güzelce Saklamayı
Unutmayın!

Evde Sandviç
Hazırlayalım mı?

2. 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 sandviç hazırlama

Gerekli Malzemeler:
•Yarım ekmek
•100 gr peynir
•1 domates
•2-3 dal taze yeşillik

Evde sandviç hazırlama İşlem Basamakları
Yeşillikleri yaprak yaprak ayırın. Domatesin kabuğunu
soyup ince ince dilimleyin. Ekmeği enine kesip mangalda ısıtın.
Peyniri dilimleyip üzerine tereyağı veya zeytinyağı
ilave edin.
Sırasıyla; domates dilimleri, taze fesleğen yaprakları
ve peyniri ekmeğin arasına dizin. Özenle kapatıp ılık
servis yapın. Afiyet olsun.
Yaptığınız Sandviçleri Sevdiklerinizle ve
Resimlerini Öğretmeninizle Paylaşmayı
Unutmayın!
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Kağıttan
Kelebek
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 Kağıttan Kelebek Yapma

Gerekli Malzemeler:
Renkli kağıtlar

Kağıttan Kelebek Yapma İşlem Basamakları:

Kare şeklinde bir kağıdı resimlerde görülen işlem basamaklarına göre katlayın.
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Yaptığınız Kağıt
Kelebeklerin
Resimlerini
Öğretmeninizle
Paylaşmayı
Unutmayın!

İplikten Avize
Yapalım...

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 İplikten Avize Yapma

Gerekli Malzemeler:
Kumaş Sertleştirici (Bunun yerine şekerli su kullanılabilir.)
Balon (Sağlam bir balon tercih edilebilir.)
Pamuk İplik. (Annelerimizin bizlere atkı veya kazak ördüğü iplerden)
Avize için lamba duy ve kablo seti. (KOÇTAŞ ve IKEA gibi alışveriş merkezlerinde satılıyor.)
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İplikten Avize Yapmaİşlem Basamakları:
Balonu şişiriyoruz.Balonun daha sonra tekrar açılması gerekecek.
Onun için ağzına ipimizi kullanarak (ıslatmayı unutmayın) basit ama hava
kaçırmasını engelleyecek bir kravat düğüm atıyoruz.Bu projede kumaş
sertleştirici oldukça önemlidir. İlk olarak ipliğimizi çeşme suyunun altında
ıslıyoruz. Daha sonra şekilde görüldüğü gibi ipliği fırçanınn arasından
geçirerek sertleştiriciyi döküyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan ipliğin
ilaçlanması. Adam burada fırça yardımıyla yapmış. Siz isterseniz bir
kovanın içine ilacı sıkıp eldiven yardımıyla ipliği iyice karıştırabilirsiniz.
Farklı bir örneği incelemek isterseniz aşağıdaki adrese göz
atabilirsiniz.Gazete yardımıyla ortalığı pisletmeden ilaçlı ipliği küre
şelindeki balonumuzun etrafına doluyoruz. İpliği dolarken ne kadar çok
simetrik olursak görünümü o kadar çok hoş olur. Dolama işleminden sonra
fan veya petek yardımıyla sistemi kurutuyoruz. Bundan sonra balon
patlaya bilir. Burda yapmamız gereken lamba takılı olan duy kablo setini
sistem içerisine montaj ediyoruz. Farklı şekillerde montaj edebilirsiniz.

Yaptığınız Avizelerin Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

Hediye Kutusu
Yapalım mı?

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

Atık Malzemelerden Hediye Kutusu Yapımı İşlem
Basamakları:

09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.

20 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde kâğıt şeritler keserek bir
düzenek oluşturuyoruz. Bu düzenek şeritlerinin paket süsü olarak
görülebilmesi için eşit yuvarlak çemberler haline getirip zımba yada
yapıştırıcı yardımı ile tutturuyoruz. Şeritleri birbirleri ile 90 derecelik
açı yapacak şekilde zımbalıyoruz. Dört adet kağıtşeriti oluştursak
bizim için yeterli olacaktır. Daha büyük boyuttaki ambalaj atıklarını
süslemek istediğimiz kutu ölçülerinde bir araya getiriyoruz. Yekpare
bir görünüm oluşturacak şekilde kutumuzu kaplıyoruz. Son olarak
şeritlerden yaptığımız süsleri yaptığımız kaplamanın uygun yer
veya yerlerine yapıştırıyoruz.

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 Atık Malzemelerden Hediye Kutusu Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Renkli boş kağıtlar.
Zımba
Makas
Cetvel
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Perşembe

Yaptığınız kutuların resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

Bozuk Para Ayırma
Makinası Yapalım...

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 Bozuk Para Ayırma Makinesi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Ayakkabı kutusu
Sert Mukavva Karton

Makas
Çeşitli boyutlarda bozuk para
Farklı tasarım şekillerine sahip kaplama kağıtları
Yapıştırıcı

Bozuk Para Ayırma Makinesi Yapımı İşlem
Basamakları:

İlk olarak muhafaza kutumuzu kaplayarak işe başlıyoruz. Daha
sonra kutunun ebatlarında kartonumuzu kesiyoruz. Kartonun
üzerine bozuk paraların ebatları çapında daireler çiziyoruz.
Makas veya maket bıçağı yardımıyla kutunun içerisine atılan
bozuk paraların toplanmasını istediğimiz tarafları keserek çıkartıp
projemizi tamamlıyoruz. İsteğe bağlı olarak kutunuzun içine 2-3
kat şeklinde bu kartonlardan ekleyerek çekmeceli bir yapı
oluşturabileceğiniz gibi tek bir kat üzerinde ayırma yapabilirsiniz.

Yaptığımız Makinenin
Resimlerini
Öğretmeninizle
Paylaşmayı Unutmayın!
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Kullanılmayan
Düğmelerden
Bardak Altlığı
Yapalım...

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.

Kullanılmayan Düğmelerden Bardak Altlığı
Yapımı İşlem Basamakları:
Düğmelerinizi şekildeki gibi istediğiniz renkte iplikle
birleştiriniz. Bir sırada aynı sayıda düğme olacaktır.İlk
düğmenin ucundan diğer tarafa dönerek tekrardan
birleştiriniz.Birleştirdiğimiz düğmeleri yan yana dizelim.
Farklı renkte bir iplik alıp önceden yaptığımız gibi
birleştirelim. İlk iki taneyi yaptıktan sonra başka renkte bir
iplik alarak (isteğe bağlı) işleme tekrardan devam edin.
Renkleri değiştirerek işlemi tekrarlayınız. İşte düğme kullanarak yaptığımız bardak altığınız hazır. Farklı tasarımlara
sahip altlık ve yastık yüzlerini de tasarlayabilirsiniz.

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 Kullanılmayan Düğmelerden Bardak Altlığı Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Dört delikli düğme
Farklı Renklerde Aynı Kalınlıkta İp
İğne (düğme deliklerinden geçecek kalınlıkta)
Birazda sabır.
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Yaptığımız
Tasarımların
Resimlerini
Öğretmeninizle
Paylaşmayı
Unutmayın!

Atık
Malzemelerden
İğnelik Yapımı...

8. GÜN
Saat:
iğnelik yapabilirsiniz.Fincanın çap ve genişlik ölçülerine göre 2 veya 3 kat rulo oluşturuyoruz. Güzel bir
görünüme sahip olması için rulo oluştururken farklı
iki renkte kumaş kullanabilirsiniz.Gül şeklinde bir
09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.
görünüme kavuşturabilirsiniz. Ruloyu sıkıca
09.50 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan elma topluyoruz. Haydi sardıktan sonra bir iğne yardımıyla rulo uçlarını
birleştiriyoruz.Tutkalı şekilde görüldüğü gibi fincanın
bakalım en çok elmayı kim toplayacak.
içine sürüyoruz. Tahmini olarak beş dakika bekledikten sonra rulomuzu fincanın içerisine montaj
10.00 EBA TV 2. Ders saati hepinize iyi dersler.
ediyoruz.Rulomuzu şekilde görüldüğü gibi fincana
montaj ederek kuruması için bekliyoruz.Artık
10.20 Şimdi biraz serbest etkinlik saati saat 12.00 yi gösterdiğinde herkes etkinlik başına.
iğnelerimizi güvenle kendi yapmış olduğumuz bu
çalışma üzerine iğneleyebiliriz.
12.00 Herkes en sevdiği kitabını ve resim defterini eline alıp evinin varsa balkonuna yoksa en
Yaptığımız iğneliklerin resimlerini
sevdiği köşeye giderek kitabını okumaya başlasın. Saat 12.30’a kadar kitaplarımızı okuyoruz.
Kitaplarımızı bitirdik. Haydi, açalım resim defterlerimizi. Kitabımızın kahramanı yerine kendimizi
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!
koyarak en güzel resmimizi yapıp öğretmenlerinize iletmeyi unutmayın.
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi yüzümüzü yıkıyor
kahvaltımızı yapıyoruz.

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 Atık Malzemelerden İğnelik Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Eski kazak vb. kumaş (tercihen yün kazak benzeri kalın kumaş olsun).
Plastik bardak, kase veya artık kullanılmayan porselen fincan.
Tutkal (Ağaç yapıştırıcı)

Atık Malzemelerden İğnelik Yapımıİşlem Basamakları:

Elinizde bulunan eski yün kazak ve fincan kullanarak kullanarak annenize verebileceğiniz güzel bir
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Salı

Çok Amaçlı
Elbise
Askılığı Yapalım...

9. 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 Çok Amaçlı Elbise Askılığı Yapımı

Gerekli Malzemeler:
9 adet mandal
Polyester pamuk fitilli kumaş lastiği. (1,5 metre)
Makas ve dikiş malzemeleri
Desen için gazete kağıdı ve kumaş.

Elbise askısı (Bükülebilir tel kullanarak kendiniz
hazırlayabilirsiniz.)

Çok Amaçlı Elbise Askılığı Yapma İşlem
Basamakları:

Gazete üzerine elbise askılığı üzerine şekilde görüldüğü gibi
koyalım. Daha sonra askının kenarlarından 3 cm boşluk kalacak
şekilde çizip kesiyoruz. Gazete kalıbının üzerine kumaş modelimizi saracak şekilde kesiyoruz. Kumaşın üst tarafında askının
takılacak kısmının geçmesi için şekilde görüldüğü gibi boşluk
bırakıyoruz. Unutmadan belirteyim, dikiş kısımlarını kumaşın iç
tarafından yapıyoruz. Mandalları da iç taraftan dikeceğiz. Mandal
sayımıza göre 10 cm uzunluğunda lastik parçalar oluşturup,
mandallar ile birleştiriyoruz. Lastikli mandalları askının alt tarafına
yere dik olarak uzanacak şekilde dikiyoruz. Son olarak da
askılığın başına tutucu lastik takıyoruz ve bitiyor.

Yaptığımız Projenin Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı
Unutmayın!
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Kağıttan Çam Ağacı
Yapalım mı?

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 Kağıttan Çam Ağacı Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Makas
Maket Bıçağı

Kağıt Yapıştırıcı
Bol miktarda istediğiniz renklerde kağıt.
Ağaç iskeletini oluşturmak için tel veya kalın karton.

Kağıttan Çam Ağacı Yapımı İşlem Basamakları:

Öncelikli amacımız çember şekilleri elde etmek olduğu için
küçük çember parçalarını kesiyoruz.Daha sonra elimizdeki
dairelerin iç kısımlarını keserek içi boş çemberlerimizi elde
ediyoruz.İstediğiniz miktarda çember sayısını çoğaltabilirsiniz.
Maket bıçağı ile çemberlerin birleştirilecek kısımlarını açıyoruz.
Kestiğimiz kısımları bir birlerinin içinden geçirip yapıştırarak halka
şeklinde parçaları birbirlerine montaj ediyoruz.Gerekli miktarda
halka birleştirmeleri yaptıktan sonramontaj kısmına geçebilirsiniz.
Halkalarımızı istediğiniz herhangi bir askı tarzında veya kartondan ağaç şeklinde oluşturduğumuz gövde yapısı üzerine ve
monte edebilirsiniz.
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Yaptığımız Ağacın resimlerini Öğretmeninizle
Paylaşmayı Unutmayın!

Pet Şişe İle Şekerlik Yapalım..

11. 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.

Pet Şişe İle Şekerlik Yapımı İşlem Basamakları:
Pet şişemizi alt tarafından kesip kenarlarından istediğimiz
gibi süslüyoruz. Sadece bunu yapıyoruz. Süslerken fazla
renk kullanırsanız daha güzel olur. İçine küçük eşyalarınızı,
ambalajlı şekerler koyduğunuzda çok güzel bir görüntü
ortaya çıkacaktır.

Yaptığımız Şekerliğin Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

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 Pet Şişe İle Şekerlik Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Mukavva veya atık karton (Örneğin; Ayakkabı Kutusu)
Renkli kağıt, ip veya kurdelalar
Makas
Yapıştırıcı

15Cuma
2020
MAYIS

12. GÜN
Saat:
08.30 Aile büyüklerine “Günaydın” diyerek güne başlıyoruz. Ellerimizi yüzümüzü yıkıyor
kahvaltımızı yapıyoruz.
09.30 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.

çıkartılarak bakır tel ayrılır. Bakır tel bükülerek pilin etrafına
yerleştirilir. Pilin üzerine bırakıldığında tel dönmeye
başlamalıdır.

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 Tek Kutuplu Basit Elektrik MotoruYapımı

Gerekli Malzemeler:
Pil
Bakır Kablo
Mıknatıs

Tek Kutuplu Basit Elektrik Motoru Yapımı İşlem Basamakları:

Pil dik vaziyette tutulur ve mıknatıs pilin altına yerleştirilir. Kablonun plastik muhafazası

Yaptığımız Elektrik Motorunun Resim ve
Videolarını Öğretmeninizle Paylaşmayı
Unutmayın!
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Haydi Çocuklar Evde Kumpir Yapalım...

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.

Ketçap, mayonez

Evde Kolay Kumpir Yapımı İşlem
Basamakları:

Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, bir kapta
ezin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı ve tuz
ekleyip karıştırın. Sonra geniş bir tepsiye alıp yayın. Bir
tencereye yağı koyun ve salçayı ekleyip karıştırın.
Biraz sıcak sıcak su ekleyip, dilimlenmiş sosisleri içine
atıp pişirin. Sosisleri patatesin üzerine yayın.
Hazırlarken patatesler ve sosisler soğumuş ise üst
malzemesini koymadan bu hali ile fırında 10 dakika
kadar ısıtın. Bezelyeyi haşlayın, havuçları küp şeklinde
doğrayıp haşlayın, kornişon turşuyu minik küpler

15.00 da işlemiş olduğunuz konular ile ilgili 20 tane soru çözüp sonucu öğretmeninizle
paylaşmayı unutmayın.
15.30 – 17.00 Evde Kolay Kumpir Yapımı

Gerekli Malzemeler:
3-4 Adet Patates
1 Kase Kaşar peyniri (rendelenmiş)
2 Yemek kaşığı tereyağı Sosis
Salça ya da rendelenmiş domates
Tuz
İsteğe Bağlı Olarak Bezelye, Havuç, Mısır,
Kornişon turşu, Dolma yeşil zeytin
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halinde doğrayın ve zeytini dilimleyin. Ya da bunları marketten hazır alın,
hiç uğraşmayın. Bezelye, havuç, mısır ve turşuyu bir kasede karıştırıp,
patateslerin üzerine yayın. Ketçap, ve mayonez ile süsleyin.

Yaptığımız Kumpiri Evdekilerle ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

Haydi Birlikte
Ekmek Köftesi
Yapmayı Deniyelim...

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 Ekmek Köftesi Yapımı

Gerekli Malzemeler:
1 Bayat Ekmek
1 Yumurta
1 Su bardağı rendelenmiş peynir (kaşar veya beyaz peynir)
2 Adet taze soğan
1 Avuç maydanoz

Tuz, karabiber ve bilimum baharatlar
Kızartmak için ayçiçek yağı
Sosu için yoğurt

Ekmek Köftesi Yapma İşlem Basamakları:

Ekmeği geniş bir kaba koyup ıslatın, sonra da yoğurarak
ezin. Diğer malzemeleri üzerine ekleyip karıştırın. Çok sulu
kalmışsa karışıma biraz un ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız
karışımdan, geometri zevkleriniz doğrultusunda parçalar
koparıp, istediğiniz şekli verin. Köfte şeklini verirseniz daha iyi
olur tabii. Sonrasında üzerini streç filmle kapatıp, yarım saat
buzdolabında bekletin.Hazır olduğunda yağı tavada ısıtıp
köftelerinizi arkalı önlü pişirmeye başlayın. Bir yüzü kızarmadan
diğerini çevirmeyin ki dağılmasın. Köfteleri koyacağınız tabağın
zeminine havlu peçete yerleştirirseniz, hem köftelerin yağını
çeker, hem de tabaklarınız daha az kirlenir.
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Üzerine ya da yanına yoğurt koyarak köftelerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Yaptığımız Köfteleri Evdekilerle ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

Pratik Su Böreği ni Birlikte Deneyelim...

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 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 Pratik Su BöreğiYapımı

Gerekli Malzemeler:
4 Adet Yufka
2 Adet Yumurta
1 Su Bardağı Süt
1 Su Bardağı Sıvı Yağ
300 Gram Beyaz Peynir

100 Gram Kaşar Peyniri
1 Demet Maydanoz
1 Su Bardağı Su

Pratik Su Böreği Yapma İşlem Basamakları:

Rendelenmiş peynirleri maydanozu bir kaba koyup iyice
karıştırın. Başka bir kapta ise yumurtaları çırpıp su, süt ve sıvı
yağ ile oluşan sosu iyice çırpın. Bundan sonra iş biraz zorlaşıyor
ama gözünüzü korkutmasın. Yufkanın birini yağlanmış fırın
tepsisine kenarları dışarıda kalacak şekilde yerleştirip ikinci
yufkayı sosa batırarak ilkinin üzerine serin. Daha sonra peynir
harcını yufkaların üzerine dökün ve eşit şekilde dağıtın. Üçüncü
ve dördüncü yufkaları da sosa batırarak böreğinizin üzerine
serin. Su böreğinizi çiğ haldeyken dilimleyin ve kalan sosu eşit
şekilde boca edin. Sonrasında ise önceden 180 derece ısıtılmış
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fırında böreği altı ve üstü iyice pişecek kadar yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin.

Yaptığımız börekleri evdekilerle Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

Kağıttan Balık
Yapalım mı
Arkadaşlar...

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 OrigamiKağıttanBalık Yapımı
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Kağıttan Balık Yapımı Aşamaları:

Kare şeklindeki kağıdınızı, kesik çizgi ile gösterilen yerden ters
üçgen olacak şekilde ikiye katlayın.

Yaptığımız Balık Resimlerini Öğretmeninizle
Paylaşmayı Unutmayın!

Mozaik Pastamızı da
Yapalım Hep Beraber.....

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

1 Yemek kaşığı hindistan cevizi
Streç Film

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.

Pratik Mozaik Pasta Yapma İşlem Basamakları:

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan elma
topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

Öncelikle bir tencereye yağı koyup eritiyor, sütü ve kakaolu
pudingi ekleyip, karışımı ısıtıyoruz. Karışımımızı soğumaya bırakıp
bisküvilere geçiyoruz. İşin püf noktası bisküvileri çok dağılmadan,
yaklaşık 9 eşit parçaya bölmek. Tabi bunu genişçe bir kabın ya da
tepsinin içinde yapmanız avantajınıza olur. Bisküviler parçalandı,
karışımımız da soğuduysa, bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşıkla ya
da elimizle her yere eşit puding gelecek ölçüde karıştırıyoruz.
Bu aşamadan sonra işin en zor ama en sanatkarane kısmı başlıyor:
Streç filmi yayıp üzerine pastamızı dökmek ve sonrasında bir şekil
vermek! Merak etmeyin, biraz uğraşınca oluyor! Önemli olan

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 Pratik Mozaik PastaYapımı

Gerekli Malzemeler:
2 Paket Pötibör bisküvi
2 Su bardağı süt
1 Paket Kakaolu Puding
2,5 Yemek kaşığı margarin ya da tereyağı
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karışımın ne çok katı, ne de cıvık olması. Onun dışında şekil mühim değil, en
kötü ihtimalle ilk modern sanat eserinizi yapmış olursunuz.
Streç filme sardığımız pastamızı en az 3 saat buzlukta tutuyoruz. Ders
çalışmaya başlamadan pastayı hazırlamanız ve mola verdiğinizde yemenizi
tavsiye ederiz.
3 saat sonunda buzluktan çıkardığınız pastanın etrafındaki streç filmi açın,
pastayı geniş bir tabağa yerleştirin ve üzerine hindistan cevizini serpin.

Yaptığımız Pastayı EvdekilerleResimlerini Öğretmeninizle
Paylaşmayı Unutmayın!

Haydi Bu Günde
Şarj Askısı
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.

Şarj Askısı Yapma İşlem Basamakları:
Şarj cihazını takacağımız yeri şampuan kutusu üzerinde belirliyoruz ve orayı çiziyoruz. Çizdiğimiz yeri makasla kesiyoruz.
Çıkan şeklin üst tarafına şarj makinesinin sığacağı kadar yer
belirleyip orayı da makas yardımıyla kesiyoruz.

Yaptığımız Gösterinin Video ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

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 Şarj Askısı Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Boş Şampuan kutusu
Kalem
Makas
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Boş Vakitlerimiz de Anne ve Babalarımıza
Yardım Etmeye Ne Dersin?

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

Yaptığımız Görevlerin Video ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

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 Aile Bireylerine Yardım

Gerekli Malzemeler:
Azim ve İstek

İşlem Basamakları:

Bu gün boş vaktinizde kızlar babalarına araba yıkama, bahçe işleri, alış veriş
konularında; erkekler ise annelerine bulaşık ve temizlik konularında yardımcı olacaklar.
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Atık Malzemelerden
Araba Yapalım...

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

Atık Malzemelerden Araba Yapma İşlem
Basamakları:

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.

1-Tüm pet şişe kapaklarımızı tornavidayla deliyoruz.
2-İçlerinden pipetleri geçiriyoruz ve siyah bantla bu parçaları
sabitliyoruz.
3-Ardından oluşturulmuş tekerlekleri bantla pet şişenin altına
yapıştırıyoruz.

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.

Yaptığımız Arabanın Resimlerini Öğretmeninizle
Paylaşmayı Unutmayın!

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 Atık Malzemelerden Araba Yapımı

Gerekli Malzemeler:
Pet şişe
4 pet şişe kapağı
Siyah bant, Tornavida, Makas, Pipet
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Haydi Birlikte
Oyuncak Bebek
Yapalım...

21. GÜN
Saat:

09.00 EBA TV’yi açıp derslerimizi dinliyoruz.

şeklinde kağıtkoyuyoruz. Desenli kumaşları oyuncak bebek
şeklinde kesiyoruz. Kumaşların arasını pamuk, yün vb.
malzemelerle dolduruyoruz. İki desenli kumaşı ip ve iğne ile
birleştiriyoruz.

09.20 10 Dakika teneffüs arası şimdi hepimiz yerimizde zıplayarak ağaçtan elma topluyoruz. Haydi bakalım en çok elmayı kim toplayacak.

Yaptığımız Bebeğin Video ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!

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

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 Oyuncak Bebek Yapımı

Gerekli Malzemeler:
İp,
İğne,
2 kare veya dikdörtgen şeklinde desenli kumaş

Oyuncak Bebek Yapma İşlem Basamakları:
İki desenli kumaşı üst üste koyuyoruz. Desenli kumaşın üstüne bir oyuncak bebek
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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 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 Nohut Dürüm Yapımı

Gerekli Malzemeler:
1 diş sarımsak
110 gr haşlanmış nohut
2 çorba kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı su

3 çorba kaşığı tahin
1 lavaş
1 tatlı kaşığı sumak
Çeyrek bağ maydanoz
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
4 tane salatalık turşusu

Nohut Dürüm Yapma İşlem Basamakları:
1 diş sarımsağı çift kilitli buzdolabı poşetine koyun, poşetin ağzını
kapatmadan bir kasenin tersiyle ezin.
110 gr haşlanmış nohutu buzdolabı poşetinin içine koyup bir kase
veya bir şişe yardımıyla ezin.
2 çorba kaşığı limon suyunu 2 çorba kaşığı su ve 3 çorba kaşığı
tahini ilave edip karıştırın.
1 lavaşın üzerine, hazırladığınız humusu bir kaşık yardımıyla
sürün.
Üzerine birkaç tane haşlanmış nohut tanesi ve çeyrek bağ maydanozu koyun
1’er tatlı kaşığı sumak ve kırmızı toz biberi serpin ve 4 tane
salatalık turşusunu boyuna 4 parçaya bölüp ilave edin. İsterseniz
ilave limon ve zeytinyağı koyabilirsiniz.
Pratik ve bir o kadar lezzetli dürümünüzü sardıktan sonra afiyetle
yiyebilirsiniz.

Yaptığımız Dürümü Evdekilerle Video ve Resimlerini
Öğretmeninizle Paylaşmayı Unutmayın!
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