 HİKÂYELERİMİZ
Annecim
Anneler günü
Paf ile Puf
Tasarruflu olmalıyız
İlk hediyem
Dinozorun Evi
İki inatçı keçi
Karne heyecanı
Geri dönüşüm
Uzun zürafa
Becerikli karınca
Rapunzel
Kırmızı başlıklı kız
Hansel ile Gratel
Çirkin ördek yavrusu
Köpek ile karga
Benim kocaman bahçem

 FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ 
Geri dönüşüm nedir?
Ses Dalgaları
Çilek Dikimi
Suyun Kaldırma Kuvveti
Uçan Balon
Buz kütlesini iple kaldırmak
Sabundan Oluşan Köpükler
Mıknatısın Çekim Gücü
Acil Durum Numaraları (Ambulans, Polis, İtfaiye)
Trafik İşaretleri

 SANAT ETKİNLİKLERİ 
El baskısı mektup (Anneler Günü Hediyemiz)
Ahşap Takı Kutusu (Anneler Günü Hediyemiz)
Çerçeve
Yaprak Baskısı
Patates Baskısı
Soğan Baskısı
Tırtıl
Baskı teknikleri ile proje çalışmaları
Horoz
Tavuk
Kümes
Karpuz
Ayçiçeği
Deniz
Manzara Resmi
Yırtma Yapıştırma tekniği ile kuğu
Artık materyal çalışmaları
Makas çalışması
Trafik ışıkları
El baskısı çiçek

 ŞARKI-ŞİİR-TEKERLEME-PARMAK OYUNU 
ANNEM
Küçücükken başucumda
Bana ninni söylerdin
Sabahları uyanınca
Beni okşar severdin
Benim annem güzel annem
Kalbimin neşesisin
Bugün hala kucağımda
Çınlıyor tatlı sesin
Benim annem güzel annem
Kalbimin neşesisin
TELEFON
Telefonun delikleri içinden
Ufak tefek parmakları yüzünden
Bir bilseniz başımıza ne geldi
Küçük kardeşimin yüzünden

ANNNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni

1-1-2 Ambulans geldi
1-1-0 itfaiye geldi
1-1-5 polis geldi
Kızdılar babamı alıp gittiler

ARI
Yaz geldi, çiçekler açtı
Arılar hep çalıştı
Arı vız vız vız
Arı vız vız vız diye çalışır
Arı vız vız diye çalışır
Önce menekşeyi koklar
Sonra gülü emeriz
Arı balını, arı balını
Arı balını, arı balın
Biz çok severiz
Fırtınalı günde kışın
Karlı buzlu havada
Arı uyuklar, arı uyuklar
Arı uyuklar, arı uyuklar
Sıcak yuvada
Yaz geldi nazlı çiçekler
Güzel güzel açalım
Haydi arılar haydi arılar
Haydi arılar, haydi arılar
Biz de yuvadan kıra çıkalım

ARKADAŞIM EŞEK
Kaç yıl oldu saymadım,köyden göçeli
Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli
Hiç haber göndermedin o günden beri
Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni
Dün yine seni andım gözlerim doldu
O tatlı günlerinin bir anı oldu
Ayrılık geldi başa katlanmak gerek
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek
Arkadaşım eş
Arkadaşım şek
Arkadaşım eşek
Yaban tayları çayırda tepişiyor mu
Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu
Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi
Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu
Uzun kulaklarını son bir kez salla
Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla
Ayrılık geldi başa katlanmak gerek
Seni çok çok özledim arkadaşım eşek
Arkadaşım eş
Arkadaşım şek
Arkadaşım eşek

BEYAZ ÖRDEK
Beyaz ördek suya girdi,
Şak şak şak şak şak şak
Kanadını gerdi gerdi
Rap rap rap rap rap rap
Beyaz ördek ne güzel
Beyaz ördek kaçma gel
Beyaz ördek tertemiz
Ördek seni severiz
Beyaz ördek suya daldı
Cup cup cup cup cup cup
Gagasıyla kurdu aldı
Lup lup lup lup lup lup
Beyaz ördek ne güzel
Beyaz ördek kaçma gel
Beyaz ördek tertemiz
Ördek seni severiz
Beyaz ördek şarkı söyler
Hah hah hah hah hah hah
Kumda paytak paytak gider
Rap rap rap rap rap rap
Beyaz ördek ne güzel
Beyaz ördek kaçma gel

Babam evde yokken telefon eder
Bütün şehri arar rahatsız eder
Sayıları bilmez küçük yumurcak
Bilmeyiz ne zaman akıllanacak

 BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR 
Boyut: Büyük-küçük
Miktar: Para
Yön\Mekânda Konum: Önünde-arkasında, yanında, altında-üstünde, iç-dış, sağ-sol, önarka
Renk: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, siyah
Sayı\ Sayma: 1-10 arası sayma
Duyu: Islak-kuru
Zıt: Çift-tek, aynı-farklı, hızlı-yavaş, kirli-temiz, benzer-farklı
Geometrik Şekil: Üçgen, kare, daire, dikdörtgen
Duygu: Mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş
Zaman: Mevsim

:) TEMALARIMIZ 
Yaz mevsiminin yaşamımıza getirdiği değişiklikler
Yaz eğlenceleri ve tatil
Yaz sebze ve meyveleri
Yazlık giysilerimiz nasıl olmalı.
Neden seyahat ederiz
Yolculuğa hangi araçla gideriz
Yolculuğa çıkarken neler yapılır
Valiz, bavul nedir? Ne işe yarar?

