
 

 

  

 

 

 

 

 

ÖZEL BİLİM VE SANAT                 

ANAOKULU 

2018 MAYIS AYI BÜLTENİ 
 

         BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

 Anneler günü  

 Kardeşlik haftası  

 Engelliler haftası  

 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı- Aile haftası 

  Müzeler haftası  

 

Bu Ay Hangi Aktiviteler Var?  

Bu Ay Doğum Günü Olan Çocuklarımız: 

 

Irem Güzelkaya  

Beril Met  

P.Taylan Yıldırım  

Dilara Ecrin Bolatlı  

Irmak Keskin 

Irmak Belek 

Emir Samed Çakmak 

 

 

Canım Annem Etkinliği 

Yer: Bilim ve Sanat 

Anaokulu 

Tarih :10:05.2018  

Saat: 11:00 

 

Uçurtma Müzesi 

Gezisi 

Yer: Üsküdar 

Tarih :22.05.2018 

Saat: 15:00 



 

ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  MAYIS AYI EĞİTİM BÜLTENİ 

2-3 YAŞ 

 

1.HAFTA:DOĞAMIZ VE DOĞA OLAYLARI-ANNELER GÜNÜ-KARDEŞLİK 

HAFTASI 

 

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

-Doğa olayları nelerdir? 

-Gece gündüz nasıl oluşur? 

-Yağmur nasıl yağar? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECE:,Gökkuşağı,güneş,kar,yağmur 

ŞİİR: Anne 

ŞARKI: Annem Annem Canım Annem  

PARMAK OYUNU:Annem,babam,ben ,Benim 

Ailem 

TEKERLEMEi: Alibaba 

 

TEKERLEME 

ALİ BABA 

Ali baba bum bum 

Sakalına kondum 

Beş para aldım 

Çarşıya vardım 

Çarşı yok.... 

Eve döndüm Ev yok..... 

Çorba pişmiş 

Kaşık yok..... 

Yok yok yok! 

 

PARMAK OYUNU 

ANNEM-BABAM-BEN 

Yaşım küçük, boyum küçük, Ben en 

küçüğüm.   (Serçe parmak hareket ettirilir.) En çalışkan, en 

sevimli, 

Evimizin sevgilisi; 

Çok severim annemi.   (İşaret parmağı oynatılır.) 

O en güçlü, güler yüzlü 

O büyük adam! 

O, annemin eşi. 

Benim de babam!   (Başparmak oynatılır.) 

 

BİLMECELER:  

Gökte gördüm bir köprü, 

Rengi var yedi türlü. (Gökkuşağı) 

 

Bulutlardan süzülür, 

İnci gibi dizilir, 

Çamur olur ezilir, 

Bilin bakalım bu nedir. (Yağmur) 

 

Hem ısıtır, hem yakarım, 

Tüm canlılara bakarım. (Güneş) 

 

Şekere benzer tadı yok, 

Gökte uçar kanadı yok. (Kar) 

 

 

Doğa Bilim Müzesi Gezisi 

Tarih :12 Nisan Çarşamba 

Saat : 10:30 

Yer: Güzelyalı mah. Pendik  



BENİM AİLEM  

Benim ailemde herkes çalışır. 

Annem yemek yapar.   (Tencereyi karıştırma hareketi) 

Babam işe gider,  (Parmaklar yürütülür) 

Akşama dek çalışır.  (Çalışma hareketi yapılır) 

Ninem çorap örer.  (Örme hareketi yapılır.) 

Dedem çiçek sular.  (Sulama hareketi 

yapılır.) 

Bende oyun oynarım.  (Oyun oynanır.) 

 

ŞİİR: 

 ANNEM ANNEM CANIM ANNEM  

Annem annem, canım annem. 

 Gönlüm senle, kalbim senle, 

 Canım annem, gülüm annem. 

 Dünyam sensin, benim bir tanem.. 

 Annem annem, canım annem. 

 Gönlüm senle, kalbim senle 

  

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DUYGUSAL DÜZEY 

 

    Bu düzeyde çocuklara ,ilk aşamada oyun 

sırasında kendi yaşadıkları duygular sorulabilir. 

Örneğin; Güneş ortaya çıktığında kuş olarak sen neler hissettin ? 

Drama oyununda diğer karakterlerin duygularıda sorulabilir 

 

 

FEN DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ 

DENEYİN ADI: RENKLİ ŞİŞE  

METARYELLER:Plastik şişe kızartma yağı gıda boyası su  

 

UYGULAMA: 

Plastik bir şişenin yaklaşık dörtte üçünü kızartma yağı ile dolduruyoruz. Geri kalan boş kısma 

da (çocuklarla seçtiğiniz bir gıda boyası ile renklendirdiğiniz) suyu huni yardımı ile şişeye 

boşaltıyoruz. Resim de gördüğünüz gibi deneyin sahipleri yeşil rengi seçmişler ve ortaya hoş 

bir görünüm çıkmış. Deneyimizin son kısmı da güvenlik ile ilgili… Şişemizin ağzını uhulayıp 

ya da bantlayıp kapatıyoruz ki çocuklar içmeye çalışmasın. 

Vee artık şişemiz çalkalanmaya hazır! Yağ ve suyun birbirinden ayrılışını izlemek, bunu ilk 

defa görecek olan küçükler için eğlenceli olsa gerek… Sınıfların da uygulamak isteyen 

öğretmenlerimiz varsa, farklı renkler kullanarak çocuklara görsel bir şölen sunabilirler. 



 

 SANAT ETKİNLİĞİ 

1.Kolaj Çalışması 

2.Sınırlı Boyama 

3.Proje çalışması Doğa olayları 

4.Anneler günü Çalışması 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

-Kedi.Fare 

-Benimle gel 

-Top atma 

-Hayvanat bahçesi. 

 

2.HAFTA:ULAŞIM VE TAŞITLAR TRAFİK 

KURALLARI VE İLK YARDIM-ENGELLİLER 

HAFTASI 

 

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

-İlk yardım nedir?  

-Taşıtlar ne işe yarar?  

-Hava taşıtları hangileridir?  

-Kara taşıtları hangileridir?  

-Deniz taşıtları hangileridir? 

-Engelli kime denir? 

-Engellilere karşı nasıl davranmalıyız?  

- 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECE: Çimen,Ağaç 

ŞİİR: Evimiz, Çamaşır Makinesi 

ŞARKI: Pinokyo 

PARMAK OYUNU: Baş Parmakçık  

TEKERLEME: Aloalo,Arapkızı 

 

 

 

BİLMECELER:  

Yeşildir rengimiz 

Çevreyi güzelleştirirz 

Üzerimize basmayın deriz(ÇİMEN) 

Yazın giyinir 

Kışın soyunur. 

 (AĞAÇ 

  



 

  PARMAK OYUNU  

 BAŞ PARMAKCIK 

  Baş parmakçık, baş parmakçık! 

  Neredesin? Neredesin? 

  Buradayım efendim,(Sağ el yumulu, başparmak açık ve dik olarak arkadan çıkartılır.) 

  Buradayım efendim.(Sol el yumulu, başparmak açık ve dik olarak arkadan çıkartılır.) 

   Nasılsın efendim? 

  Teşekkür ederim.(İki parmak tokalaşır.) 

  Parmak kaç, 

  Parmak kaç.(Sağ ve sol el kapalı olarak arkaya saklanır, sonra sırası gelen parmakla oynanılır 

 

 ŞİİR                                                                                     

EVİMİZ 
Şipşirindir evimiz, 

İçi dışı tertemiz. 

Bir gün gelip görseniz.  

Sizde çok seversiniz  

ŞİİR: ÇAMAŞIR MAKİNESİ  

Çamaşır makinesi birden durdu. 

Annem dedi:”Galiba bozuldu. 

Tamirci çağırmalıyız 

Tekrar çalıştırmalıyız 

 

Bir saat sonra zil çaldı 

Tamirci geldi, makineyi açtı 

İçinden benim çorabım çıktı 

Makine dönmeye başladı 

 

ŞARKI: PİNOKYO  

 

Benim güzel tahtacığım  

Senden kukla yapacağım 

Testereyle keseceğim 

Kırt kırt kırt diye 

Çivileri çakacağım 

Tak tak tak tak diye 

 

Çıplak olmaz giydirelim 

Bir elbise diktirelim 

Bir pantolon birde şapka 

İşte oldu bir kukla 

Pi pi pinokyo 

İsmide olsun pinokyo 



TEKERLEME; 
Yağmur yağıyor,  

Seller akıyor 

Arap kızı  

Camdan bakıyor 

 

ALO ALO 

Kim o? 

Memo. 

Ne istiyorsun? 

Para. 

Avucunu yala! 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BÜYÜME DRAMASI 

Ben, bir bebeğim (Bebek gibi küçülme hareketi 

yapılır.). 

Önce emekledim (Emekleme haraketi yapılır.). 

Sonra yürüdüm (Yürüme hareketi yapılır.).  

Sonra konuştum (Konuşma hareketi yapılır.).  

Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm (Büyüme hareketi yapılır.). 

Okula başladım, şimdi 6 yaşındayım (6 parmak gösterilir.).  

. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

MİKROPLARLA İLGİLİ DENEY 

 

Deney malzemeleri: Derin bir kap, su, bir kalıp sabun ve karabiber. 

Deneyin yapılışı: Bu deneyde karabiber mikropları temsil etmektedir. Kabın yarısına kadar su 

konur. Suyun içine biraz karabiber eklenir. Kalıp sabun, dik bir şekilde suyun ortasına 

batırılır. Karabiberlerin sabundan uzaklaştığı gözlemlenir. 

 

3.HAFTA:19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-AİLE HAFTASI 

 

HEDEF VE KONU ANALİZİ 

-Aile kime denir? 

-Sizin ailenizde kimler yaşıyor? 

-Kaç kişilik bir ailesiniz? 

-Atatürk 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramını kimlere armağan etmiştir? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECE:Gemi,Anne 

ŞİİR:Evimiz Yuvamız 

ŞARKI: Tırtıl 



PARMAK OYUNU:Beş Duyu 

TEKERLEME: :Altı Kere Altı 

 

BİLMECELER:  

Dumanı tüter, 

İsterse gider. 

Balık değildir. 

Denizde yüzer 

  (GEMİ) 

 

Beni dünyaya getirensin 

Ninnilerle büyütensin  

Seni çok seviyorum 

Yanaklarından öpüyorum. 

  (Anne) 

 

PARMAK OYUNU: BEŞ DUYU 

İki gözüm, iki kulağım var. (Ayrı ayrı gösterilir.)  

Gözlerimle görürüm.  (İşaret parmakları karşıyı gösterir.)  

Kulaklarımla duyarım.  (İşaret parmakları kulakları gösterir.) 

Bunlar dudaklarımdır.  (Dudaklar öne uzatılır.) 

Gülünce dişlerim görünür. (Gülünür.) 

Dilim ağzımın içindedir.  (Dil gösterilir.) 

Onunla şarkı söylerim.  (“Lay lay lay lom…”) 

Yemeklerin tadına bakarım. (Yemek yeme hareketi) 

Bu da burnum. Onunla nefes alır, koklarım. (Burun gösterilir. Çiçek koklama hareketi 

yapılır.) 

Bu da elim. Onunla iş yapar, dokunurum. (El,ileriye doğru uzatılır.”Cıs” sesiyle yanmış gibi 

geri çekilir.”Ay” diye bağırılır.) 

 

ŞİİR 

 EVİMİZ YUVAMIZ 

Evimiz kutu gibi  

Nohut oda  

Bakla salon 

Evimiz büyük bir yuva  

 

Babam Babaçkuş 

Annem Anaçkuş 

Biz çocuklarsa  

Çocukkuş   

 

 

ŞARKI: 



TIRTIL 

Ağaçta geziyor bir tırtıl 

Yaprak yiyiyor kıtır kıtır 

Pis tırtıl hain tırtıl 

Yaprakları yeme kıtır kıtır 

 

TEKERLEME  
ALTI KERE ALTI 

Altı kere altı otuz altı 

Dedemin sakalı yolda kaldı. 

Sakalını aldı, dereye attı 

Dedem sakalsız kaldı. 

 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

FIRÇA 

Öğretmen ‘Sizler ünlü bir ressamın fırçaları olacaksınız ve çok değerli resimler çizeceksiniz. 

Sizin yaptığınız resimler sergilenecek ve dünyaca ünlü ressamlar gelip sergiyi gezecekler.’ 

Der. 

 

‘Fırçalar ayağa kalkıyor ve önlerindeki imgesel tuvale doğru yavaş yavaş ilerliyor. Şimdi hızlı 

koşuyoruz , şimdi yavaşlıyoruz. Kağıdımıza zıplaya zıplaya ulaşım ve resmimize başlayalım. 

Önce kağıdımızı başımızla boyamaya başlayalı,kollarımızla boyayalım 

,ellerimizle,parmaklarımızla akan boyaları silelim. Sırtımızla resmimize devam edelim ,diz 

kapaklarımızla ,ayaklarımızla , topuklarımızla kağıdımızı boyayalım. Şimdi ayrıntıları 

yapmak için çok duyarlı olan kirpiklerimizle boyayalım ,dilimizle düzeltmeler yapalım 

,burnumuzla renkleri karıştıralım , saçımızla son bir kez kağıdımızı boyayalım. Resmimiz 

sergilemek üzere hazır sırt üstü yatalım ve eserimizi seyredelim. Mükemmel bir resim ! 

Gözlerimizi kapatalım , sergideki çok değerli resimler olduğumuzu düşünelim . Ünlü 

ressamlar sergide sizleri satın alıyorlar. 

 

FEN DOĞA ETKİNLİĞİ 

Deneyin adı: Dokunma deneyi 

Deneyin amacı: Sert ve yumuşak maddeleri tanımlayabilme. 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Pamuk, Yaprak,taş 

Deneyin sonucu:Hangisi sert hangisi yumuşak sonucuna varılır . 

 

 

YARATICI SANAT ETKİNLİKLERİ 

. sınırlı boyama  

.Artık materyal Çalışması 

.Proje Çalışması 

.Baskı Çalışması 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 



.kutu kutu pense, 

Öt kuşum öt 

Papates adam 

4.HAFTA:SANAT VE SPOR-MÜZELER 

HAFTASI 

 

HEDEF VE KONU ANALİZ 

-Sağlıklı olmak için ne yapmamız lazım? 

-Spor insan sağlığı için neden önemlidir? 

-Müze nedir? 

-Daha önce müzeye gittin mi? 

-Müzede uyulması gereken kurallar nelerdir? 

 

. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

Tekerleme:  Bir Cam  

Şarkı: Küçük Jimnastikçiler  

Şiir :Sağlık Mutluluktur  

Parmak oyunu : Sağlıklı Çocuklar  

 

TEKERLEME: BİR CAM  

Bir cam 

İki cam 

Üç cam 

Dört cam 

Beş cam 

Altı cam 

Yedi cam 

Sekiz cam 

Dokuz cam 

On cam 

Bu da benim amcam. 

 

ŞİİR: SAĞLIK MUTLULUKTUR  

Sağlıklı olmak için, 

İyi beslenmeliyiz. 

Et, süt, yumurta, meyve,  

Sebze de yemeliyiz. 



 

Hastalıklara karşı  

Güçlü olmak gerekir. 

Temiz hava, bol güneş 

Sağlığa iyi gelir. 

 

Yalnızca bunlar yetmez, 

Aşı da olmalıyız. 

Temizliği sevmeli 

 

ŞARKI: KÜÇÜK 

JİMNASTİKÇİLER 

 

Küçük jimnastikçileriz 

Oyunu çok severiz 

Vücudumuz çeliktendir 

Hiç yorulmak bilmeyiz  

1-iki 

Su jimnastik ne iyi 1-iki 

Jimnastik ne iyi 

Küçük jimnastikçileriz 

Daha neler yaparız 

Yalnız belimiz büker 

Sonra hoplar zıplarız 

 1 iki 1 iki 

Su jimnastik ne iyi 

PARMAK OYUNU : SAĞLIKLI ÇOCUKLAR  

Temizliği seven sağlıklı olur,  (El yüz yıkama, diş fırçalama öykünmesi) 

Sağlıklı çocuklar akıllı olur. (Sağ elin işaret parmağı ile başın sağ yanı gösterilir.) 

Sebzeleri seven sağlıklı olur,  (Aç ve sevecen çocuk tavrıyla sebze yeme öykünmesi) 

Sağlıklı çocuklar varlıklı olur. (Para sayma öykünmesi) 

Meyveleri seven sağlıklı olur. (Meyve yeme öykünmesi) 

Sağlıklı çocuklar sevimli olur. (Sevimli çocuk öykünmesi) 

Süt içmeyi seven sağlıklı olur.  (Başparmakla süt içme öykünmesi) 

Sağlıklı çocuklar kuvvetli olur. (Eller bele konularak omuzlar yukarı kaldırlır.) 



 

SANAT  ETKİNLİKLERİ  

Proje çalışmaları 

Sınırlı boyama 

Pet şişeden marakas 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ 

- Dönme dolap 

- Sıranı bekle oyunu 

- Mısır patlatma oyun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYIN MESLEĞİ:POLİS 

 

 

 

 

 

AYIN ÜLKESİ:YUNANİSTAN 

 

 

 

 

 

AYIN HAYVANI:CİVCİV 

 

 

 

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ:KANEPE 

 

 

 

 

 

AYIN BİTKİSİ:FESLEĞEN 

 

 

 

 

 

AYIN ÜNLÜSÜ:ALBERT EİNSTEİN 

 

 

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ:ÖZGÜVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU 

REHBERLİK BİRİMİ BÜLTENİ 

 

 

MEVSİMİNE GÖRE ÇOCUKLAR 

 

“Çocuklar rutinliği sever ve ileride ne olacağını bilmek, kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlar. Bu nedenle ebeveynlere ‘Sınırlarınız ve düzeniniz belli olsun’ deriz. Yıl 

içerisinde dönem dönem çocuklarımızda anlam veremediğimiz sıkıntılar, hareketlilik, 

inatlaşma, belki yeme bozukluğu belki de uyku sorunları yaşarız. Evde bir değişiklik yoktur. 

Her şey eski düzendedir ama çocuk huzursuzdur. Aslında çocuğunuzu huzursuz eden hava 

değişimi olabilir. Havanın birden açması ya da kapaması, ısınması ya da soğuması kontrol 

edilemeyen durumdur. Anlam veremediği ısı değişimi, havanın aydınlanması ya da kararması, 

kıyafetlerin değişmesi, bazen mutluluk bazen kasvet hissettirecek bir ortamın olması, çocuğun 

da kaygılı bir yapıya bürünmesine neden olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevsim değişimlerinin olduğu aylar özellikle eylül-ekim, mart-nisan ayları çocuklarda 

davranış sorunlarının, hiperaktivitenin belki de farklı farklı sorunların geliştiği aylardır. Bu 

aylarda yaşanan çocukların iştahı azalır ya da artar, uyku sorunları başlar, bazen altına çişini 

kaçırır, aşırı huzursuz hareketler gösterir, inatçılık, asi davranışlar, nedensiz ağlama ve sinir 

krizleri yaşar. Tabii tüm bu belirtilerin bir arada olması gerekmez. Sadece verdikleri sinyalleri 

takip etmeniz, siz aileler açısından çözüme ulaşmanızda yardımcı olacaktır.” 



 

 

 

 

 

 

 

NASIL MI? 

 

 Ona mevsimleri anlatın. Mevsimlerin özelliklerini.. Yaşadıklarını belki anılarını.. Buradan yola 
çıkarak mevsim değişimlerine vurgu yapın. Örneğin. “ Hatırlıyor musun geçen yaz güneş iyice 
yukardayken birden nasıl yağmur yağmış ve ıslanmıştık..” gibi. Değişimleri vurgulayın.  

 

 Hava değişimleri hakkında eşinizle aranızda konuşun ama onun duyabileceği şekilde.. “ Bu ara 
hava o kadar çok değişiyor ki ne giyeceğimi şaşırdım. Hava bir soğuyor bir ısınıyor. Artık kış 
mevsimine geçsekte rahatlasam.” Gibi.. Ona ara geçişler de yaşadığınız sıkıntıları onun 
anlayabileceği dilde ama ona direkt söylemeden vurgulayın. 

 

 Hava durumu haberlerini takip etmesini sağlayın. Yarın olası değişimler hakkında alacağı bu 
bilgi onu rahatlatacaktır. 
 

  Eğer bunlara rağmen rutininizi bozan davranış bozuklukları 15 günü geçtiği halde düzelme 
göstermiyorsa mutlaka bir uzmandan görüş alın. 
Sevgilerimle, 

 
 


