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ÇALIŞKAN OLMALIYIZ  1. 

HAFTA TEMA : ÇALIŞKANLIK 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “Çalışkan Olmalıyız” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil ve Müzik Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 
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KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

DİL GELİŞİM:   SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:  MOTOR GELİŞİM: 

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. 
Gösterge 5. Verilen sese benzer sesler çıkarır. 
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Gösterge 2. Konuşurken / şarkı söylerken sesinin 
tonunu ayarlar. 
Gösterge 3. Konuşurken / şarkı söylerken sesinin 
hızını ayarlar. 
Kazanım 8: Dinledikleri / izlediklerini çeşitli yol-
larla ifade eder. 
Gösterge 6. Dinledikleri / izlediklerini drama yoluy-
la sergiler. 

 Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 
Gösterge 1. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yol-
larla ifade eder. 

 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 
Gösterge 1. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. 
Gösterge 2. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. 
Gösterge 3. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması 
yapar. 

     

MATERYALLER  SÖZCÜKLER  KAVRAMLAR 

Maskeler  Çalışkanlık  Düzenli-dağınık 

      

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Serbest zaman etkinliğinin ardından “ÇOK ÇALIŞKAN OLMALIYIZ” adlı çocuk şarkısı eşliğinde kahvaltıya gidilir ve gelinir.  
 
 
 
 
 
 Öğrencilerin aynı şarkı eşliğinde sınıfı toplamaları sağlanır. 

Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Çok çalışkan olmalıyız 
  Çok çalışkan olmalıyız 

  Bu ulus için, bu vatan için 
  Çok çalışkan olmalıyız 

Tembel tembel durmamalı 
  Günler hiç boş kalmamalı 
  Bu ulus için, bu vatan için 

  Çok çalışkan olmalıyız. 

Her iş zordur bilmeliyiz. 
  Güçlükleri yenmeliyiz 

  Bu ulus için, bu vatan için 
  Çok çalışkan olmalıyız. 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğrenciler minderlere yönlendirilir. Öğretmen “Çalışkan tavuk” adlı hikâyeyi anlatır. 
“ÇALIŞKAN KARA TAVUK” 

Çalışkan kara Tavuk bir gün yerde bir buğday tanesi bulur ve bunu ekip çoğaltmayı düşünür. Ancak bunu tek başına yapması çok zordur. Komşu-
larından yardım isterse işinin kolaylaşacağını düşünür, komşusu hindinin kapısını çalar: 

Çalışkan Kara Tavuk- Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak hindi komşum hele bir kapıya bak! 
Hindi- Gulu gulu komşum ne oldu? 
Çalışkan Kara Tavuk- Yerde bir buğday tanesi buldum, onu ekip biçip değirmene götürüp, un yapacağım. Bana yardım eder misin? 
Hindi- Gulu gulu çok çok gulu gulu yok yok!.. 
Çalışkan Kara Tavuk bu kez de komşusu Kaz’ın kapısını çalar: 
Çalışkan Kara Tavuk: Gıt gıt gıdak kaz komşum hele bir kapıya bak!.. 
Kaz- tıs tıs tısss ne istiyorsun kızz!.. 
Çalışkan Kara Tavuk- Yerde bir buğday tanesi buldum, ekip biçip değirmene götürüp un yapacağım. Bana yardım eder misin? 
Kaz- Tıs tıs tıs. Başka işim mi yok kız!.. 
Çalışkan Kara Tavuk ondan da yardım alamayacağını anlayınca ördekten umutların ve kapısını çalar: 
Çalışkan Kara Tavuk: Gıt gıt gıdak ördek komşum hele bir kapıya bak. 
Ördek- Vaak vaak vak, ne istiyorsun ahbap? 
Çalışkan Kara Tavuk-  Yerde bir buğday anesi buldum, onu ekip biçip değirmene götürüp, un yapacağım, bana yardım eder misin? 
Ördek- Vaak vaak vak sen git kendi işine bak. 
Hiçbir komşusundan yardım alamayan çalışkan kara Tavuk kendi yavrularının katkılarıyla buğday tanesini eker biçer değirmene götürüp un yapar 

ve çalışkan Kara Tavuğun mutfağından mis gibi pasta, börek kokuları gelir. Pencereden komşularına seslenir. 
Çalışkan Kara Tavuk- Gıt gıt gıdak pastalarım böreklerim çok sıcak pek de uygun olur komşuları çağırmak. Haydi, gelin gelin. Ziyafet var yiyin. 
Hindi, Kaz, Ördek- Gulu gulu gulu, tıs tıs tıs, vaak vaak vak ne kadar zor bu kokuya dayanmak, kapıyı çalalım tak tak tak… 
Çalışkan Kara Tavuk kapıyı açar, 
İşte size nefis bir börek, 
Tek işiniz afiyetle yemek. 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

Hindi, Kaz, Ördek nefis pasta böreklerle karınlarını doyururlar, çok mutlu olurlar. Kara Tavuk onları uğurlarken 
-Gıd gıd gıdak gıt gıt gıdaak. Bundan sonra yok hazıra konmak. 
( Hindi, Ördek, Kaz yolda giderken düşünürler.) 
Hindi – gulu gulu gulu cook cook. Bundan böyle tembellik yook. 
Kaz- tıss tıss tıss. Biz de çalışırız. 
Ördek- Vaak vaak vaak. Çok güzelmiş bir iş başarmak. 
                                                                  Mustafa Hamdi KARADAĞ 

 Hikâye sonrası önceden hazırlanan hikâyeye uygun olarak karton maskelerle (tavuk, hindi, kaz, ördek, civciv) rol dağılımı yapılarak hikâye dramatize edilir. 
 Hikâyenin konusu ve sonucu hakkında soru-cevap yöntemi ile değerlendirme çalışması yapılmasına rehberlik edilir. 
      

DEĞERLENDİRME 

 Sınıfı toplarken nerede zorlandın? 
 Çalışkan olmak için ne yapabiliriz? 
 Sen karatavuğun yerinde olsan ne yapardın? 

 

AİLE KATILIMI 

 Ailelerden evde çalışkanlık üzerine sohbet etmeleri  istenir  ve 1 hafta sonrası için “Çalışkan Hayvanlar” konulu kavram haritası hazırlamaları için bilgilendirme 
yazısı gönderilir. 



ÇALIŞKAN OLMALIYIZ - “ÇALIŞKAN KARA TAVUK” MASKELERİ (CİVCİV) 



ÇALIŞKAN OLMALIYIZ - “ÇALIŞKAN KARA TAVUK” MASKELERİ (HİNDİ) 



ÇALIŞKAN OLMALIYIZ - “ÇALIŞKAN KARA TAVUK” MASKELERİ (KAZ) 



ÇALIŞKAN OLMALIYIZ - “ÇALIŞKAN KARA TAVUK” MASKELERİ (ÖRDEK) 



ÇALIŞKAN OLMALIYIZ - “ÇALIŞKAN KARA TAVUK” MASKELERİ (TAVUK) 



ÇALIŞKAN HAYVANLAR 2. 

HAFTA TEMA : ÇALIŞKANLIK 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “ÇALIŞKAN HAYVANLAR” isimli bütünleştirilmiş Türkçe Dil ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 
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Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

DİL GELİŞİMİ:     SOSYAL-DUYGUSAL  GELİŞİM:    

 Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Gösterge 1. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. 
Gösterge 3. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  

Kazanım 7: Dinledikleri / izlediklerinin anlamını kavrar. 
Gösterge 2. Dinledikleri / izlediklerini açıklar. 
Gösterge 3. Dinledikleri / izledikleri hakkında yorum yapar. 
Kazanım 8: Dinledikleri / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 
Gösterge 1. Dinledikleri / izledikleri ile ilgili sorular sorar. 
Gösterge 2. Dinledikleri / izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. 

       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğrencilerin aile katılım çalışması ile evde hazırlayıp getirdikleri çalışkan hayvanlar konulu kavram haritaları tüm öğrencilerle birlikte incelenir. 
 Kavram haritaları panoya asılıp, sergilenir. 
 Karınca, arı, inek, tavuk, eşek… gibi hayvanları çalışkanlık yönlerinden bahsedilir. 
 Öğrenciler öğretmen rehberliğinde masalara yönlendirilir. 
 Masalara renkli kuru boya kalemler ve “karınca yuvası eşleştirme çalışmaları” yerleştirilir. 
 Öğrencilerin çalışmayı tamamlamalarına rehberlik edilir. 
 Etkinlik sonunda “çalışkan karıncalar sınıfı toplasın” denilerek etkinlik bitirilir. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Kavram haritaları, kuru boya, çizgi çalışması sayfaları Çalışkan, çalışkanlık, karınca, yuva Düz-eğri 



ÇALIŞKAN HAYVANLAR 2. 

HAFTA TEMA : ÇALIŞKANLIK 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

  

      

DEĞERLENDİRME 

 Hangi çalışkan hayvanın yerinde olmak isterdin? 
 Çalışkan olmak için neler yapardın? 
 Kavram haritasını hazırlarken nerede zorlandın? 
 Karıncalar nasıl çalışır? 

 

AİLE KATILIMI 

  



ÇALIŞKAN HAYVANLAR - KARINCA YUVASI EŞLEŞTİRME ÇALIŞMASI 

4 



MANDALA ZAMANI 3. 

HAFTA TEMA : ÇALIŞKANLIK 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Öğrenme merkezlerinde oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “MANDALA ZAMANI” isimli bütünleştirilmiş Sanat, Fen-Doğa ve Gezi Etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 

1 
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Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

DİL GELİŞİMİ:     ÖZBAKIM BECERİLERİ:    

 Kazanım 3: Yaşam olaylarında gerekli düzenlemeler yapar. 
Gösterge 1. Ev / okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. 
Gösterge 2. Ev / okuldaki eşyaları toplar. 
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. 
Gösterge 3. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır. 

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur. 
Gösterge 1. Görsel materyalleri inceler. 
Gösterge 3. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 
Gösterge 4. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 
Gösterge 5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar 
oluşturur. 

       

 

ÖĞRENME SÜRECİ  

 Öğrencilerle birlikte okul yakın çevresi ya da okul bahçesi gezilerek çevrenin incelemesine rehberlik edilir. 
 Çevrede görülen güzellikler ve rahatsız edici durumlara dikkat çekilir. 
 Öğretmen yanında getirdiği çöp poşetini göstererek, çocuklarla birlikte çevre temizliği yapar. 
 Yürüyüş sonunda okula geri dönülerek sanat etkinliği için bahçede önceden hazırlanan masalara geçilir. 
 Öğretmen masalara renkli boya kalemleri ve mandala çalışmalarını dağıtarak çalışmanın tamamlanmasına rehberlik eder. 
 Etkinlik sonunda çalışmalar panoda sergilenir. 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Çöp poşeti, renkli boya kalemleri, mandala çalışma kâğıtla-

rı, plastik eldiven 

Çöp, çalışkanlık, mandala Güzel-çirkin, temiz-kirli 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

  

      

DEĞERLENDİRME 

 Okul çevresinde neler gördünüz? 
 Çevrede sizi rahatsız eden durumlar nelerdi? 
 Çevrede gördüğümüz rahatsız edici durumlardan nasıl kurtulabilir? 
 Çevrede gördüğünüz güzellikler nelerdi? 
 Sanat etkinliğinde kullandığın renkler sana ne hissettiriyor? 

 

AİLE KATILIMI 

 Ailelerden evde çocuklarına başarabilecekleri sorumluluklar vermeleri istenir.  



MANDALA ZAMANI 



GÜZELDİR ÇALIŞMAK  4. 

HAFTA 
TEMA : ÇALIŞKANLIK 

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI 

Okul Adı  : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..                                                                                                                                              

Tarih   : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

Öğretmen Adı : …………………………………………………………………………..……………………………….. 

   • Güne Başlama Zamanı 

    Öğretmen çocukları günaydın diyerek karşılar. 

    • Oyun Zamanı 

     Açık havada oyun 

   • Kahvaltı-Temizlik 

   • Etkinlik Zamanı 

    “Çalışkan Ağustos Böceği” isimli Türkçe Dil etkinliği 

    “Saklı Buğdayını Bul” isimli Oyun etkinliği 

     Buğday çimlendirme - Fen ve doğa etkinliği 

    “Güzeldir Çalışmak” isimli Müzik etkinliği 

   • Günü Değerlendirme Zamanı  

   • Eve Gidiş  

    İlgili hazırlıklar tamamlanır ve çocuklarla vedalaşılır. 

   • Genel Değerlendirme: 
1 



KAZANIM VE GÖSTERGELERİ  

BİLİŞSEL GELİŞİM:   DİL GELİŞİMİ:   SOSYAL-DUYGUSAL  GELİŞİM:   MOTOR GELİŞİM:  ÖZBAKIM BECERİLERİ: 

Kazanım 1: Nesne/durum/
olaya dikkatini verir. 
Gösterge 1. Dikkat edilmesi 
gereken nesne/durum/olaya 
odaklanır. 
Gösterge 2. Dikkatini çeken 
nesne/durum/olaya yönelik 
sorular sorar. 
Gösterge 3. Dikkatini çeken 
nesne/durum/olayı ayrıntıla-
rıyla açıklar. 
Kazanım 5: Nesne ya da var-
lıkları gözlemler. 
Gösterge 1. Nesne/varlığın 
adını söyler. 
Gösterge 12. Nesne/varlığın 
kullanım amaçlarını söyler. 
Kazanım 18: Zamanla ilgili 
kavramları açıklar. 
Gösterge 1. Olayları oluş za-
manına göre sıralar. 

 Kazanım 3: Söz dizimi kuralları-
na göre cümle kurar. 
Gösterge 3. Soru cümlesi kurar. 
Kazanım 5: Dili iletişim amacıy-
la kullanır. 
Gösterge 8. Sohbete katılır. 

 Kazanım 7: Bir işi ya da görevi 
başarmak için kendini güdüler. 
Gösterge 1. Yetişkin yönlendirme-
si olmadan bir işe başlar. 
Gösterge 2. Başladığı işi zama-
nında bitirmek için çaba gösterir. 
Kazanım 12: Değişik ortamlarda-
ki kurallara uyar. 
Gösterge 2. Kuralların gerekli 
olduğunu söyler. 
Gösterge 3. İstekleri ile kurallar 
çeliştiğinde kurallara uygun dav-
ranır. 
Kazanım 16: Toplumsal yaşamda 
bireylerin farklı rol ve görevleri 
olduğunu açıklar. 
Gösterge 1. Toplumda farklı rol 
ve görevlere sahip kişiler olduğu-
nu söyler. 

 Kazanım 4: Küçük kas kullanı-
mı gerektiren hareketleri 
yapar. 
Gösterge 1. Nesneleri toplar. 

 Kazanım 4: Yeterli ve dengeli 
beslenir. 
Gösterge 1. Yiyecek ve içecekleri 
yeterli miktarda yer/içer. 
Gösterge 4. Yiyecekleri yerken 
sağlık ve görgü kurallarına özen 
gösterir. 
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Etkinlik Çeşidi : Bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği                           Tarih : …………/…………/…………………….…… 

Yaş Grubu (Ay) : 48-66 AY 

MATERYALLER SÖZCÜKLER KAVRAMLAR 

Plastik kürek, poşetlenmiş buğday Saz, buğday Çalışkan-tembel, yaz-kış 



GÜZELDİR ÇALIŞMAK  4. 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

“ÇALIŞKAN AĞUSTOS BÖCEĞİ” 
Eğlenmeyi çok seven bir Ağustos böceği varmış. Bu ağustos böceği sürekli saz çalar, şarkı söylermiş. Tüm gününü böyle geçirir, kış için hiç yiyecek 

biriktirmezmiş. Arkadaşı karıncaya çok güvenir “Aman nasıl olsa karınca çok çalışkan topladığı yiyeceklerden bana da verir” diye eğlenmeye devam 
edermiş. 

Günlerden bir gün eline sazını alıp her zaman ki ağacına çıkarak şarkısını söylemeye başlamış. Birden arkadaşı karıncayı karşısında görünce Ağus-
tos böceği: 

 “Aaaa sen burada ne yapıyorsun karınca kardeş?” demiş. 
Karınca elinde oynadığı tableti göstererek ”artık bende tabletle oynayıp keyfime bakacağım” demiş. 
Bu fikri çok seven Ağustos böceği “Ollleeeeeyyyy!... O zaman beraber eğlenelim” demiş. 
Karınca ve Ağustos böceği uzun günler birlikte şarkı söylermiş, tablet oynarmış, eğlenirlermiş. Acıktıklarında karıncanın depoladığı buğdayları yer-

lermiş. Günler oyun eğlence ile geçerken bir de bakarlar ki hiç buğdayları kalmamış!.. 
Ağustos böceği “Eeee karınca kardeş buğdayımız bitti, hadi buğday toplasana.”demiş. 
Karınca “Tek başıma yapamam ki! Bu kadar kısa zamanda o kadar çok buğday toplayamam” demiş. 
Ağustos böceği “ Tamam ben de sana yardım edeyim beraber toplayalım” demiş. 
Karınca “Beraber yaparsak hava soğumadan kış boyunca buğday toplayabiliriz” demiş. 
Ağustos böceği ile karınca beraber buğday toplamışlar. Kış boyunca beraber kalıp, şarkı söyleyip eğlenmişler. Acıktıklarında topladıkları buğdayları 

yemişler. 
Yaz gelip havalar ısındığında Ağustos böceği karıncaya demiş ki: 
“Çalışarak topladığımız buğdaylar hem eğlendirdi hem de karnımızı doyurdu” demiş. 

 Öğretmen çocuklara aşağıdaki soruları sorarak verilen cevapları dinler. 
- Sizce kim çalışkandı? 
- Ağustos Böceği ne görünce şaşırdı? 
- Karınca ne karar almıştı? 
- Yiyecekleri bitince ne yapmaya karar verdiler? 
- Çalışınca hangi duyguyu hissettiler? Neden? 
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ÖĞRENME SÜRECİ  

 Ardından çocuklar şimdi SAKLI BUĞDAYLARI BUL oyunu oynayacağız. Siz okula gelmeden önce ben sınıfa her biriniz için küçük poşetlerde buğday sakladım. 
Poşetini bulan buraya çizdiğim dairenin içine gelen çalışkanlık yıldızını kazanır. Oyun oynarken çocuklara sevdikleri müzik açılarak oyun oynanır. Bütün çocuk-
lar poşetleri bulduğunda “evet şimdi poşetlerimizle bahçeye çıkıyoruz” denir. 

 Çocuklara daha önceden hazırlanan küçük plastik kürekler dağıtılır. Öğretmen; “çocuklar herkes kürekle toprağı karıştırarak buğdayını ekecek sonra toprağı 
sulayacak.” der. 

 Buğdayları ektikten sonra öğretmen çocuklara: “Evet, bugün çalışmamız bitti ama çalışmamız sona ermedi. Buğdaylarımızın büyümesi için her gün iki arkadaşı-
nız seçilerek bahçeye çıkıp sulama yapacak” der. 

 Daha sonra çocuklarla birlikte “GÜZELDİR ÇALIŞMAK” adlı şarkıyı söylerler. 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 

 Kış için yiyecek hazırlığı yapıyor muyuz? 
 Ağustos böceği çalışmayı seçmemiş olsaydı başına neler gelirdi? 
 Karınca çalışmayı neden bıraktı? 
 Beraber çalıştığımızda neler hissederiz? 
 Hiç kimse çalışmak istemezse nasıl yaşarız? 

AİLE KATILIMI 

 Ailelere bir not gönderilerek çocukları ile birlikte ev ve dışarı işlerinde çalışmaları ve bu çalışmalarının önemi hakkında sohbet etmeleri önerilir. (Birlikte sofra 
kurulması, alışveriş yapılması, basit ev işleri vb.)   

 Bir sonraki “Ayın Teması” ile ilgili “Veli Mektubu” öğrencilerle ailelere ulaştırılır. İlgili ayın “Veli Mektubu” www.denizliarge.meb.gov.tr adresinde yayınlana-
caktır. 
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Eğlenmek güzeldir ama 
Aç kalınca ne olacak 
Gel beraber çalışalım 
Ambarı dolduralım. 

Sonra yaz kış demeden 
Karnımızı doyuralım 
Güzelce el ele verip 

Birlikte çalışalım. 


