
 
 

         

 

  

 

 

 

ÖZEL BİLİM VE SANAT                 

ANAOKULU 

2018 MAYIS AYI BÜLTENİ 
 

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 

         BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

 Anneler günü  

 Kardeşlik haftası  

 Engelliler haftası  

 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı- Aile haftası 

  Müzeler haftası  

 



 
 

BİLİM VE SANAT ANAOKULU 

 2017-2018 EĞİTİM YILI MAYIS  BÜLTENİ 

3-4 

 

1.HAFTA:DOGAMIZ VE DOGA OLAYLARI-ANNELER GÜNÜ KARDEŞLİK 

HAFTASI 4- 8 MAYIS 

HEDEF VE KONU ANALİZİ: 

-Doğa nedir? 

-Doğa olayları nelerdir?  

-Anneler günü ne zamandır?  

-Kardeş nedir? 

-Kardeşlik haftası ne zamandır? 

 

TÜRKÇE DİL 

ETKİNLİKLERİ: 

BİLMECE:Orman, 

Yaprak,Kardeş 

ŞARKI:Canım annem, Doğayı 

Sev 

ŞİİR:Agaçlar Azalıyor, Doğanı 

Koru 

TEKERLEME:Tavuk,Yumak 

PARMAK OYUNU:Açıp 

Kapa,Sar Makarayı 

BİLMECE;Orman,Yaprak,Kardeş 

Hayvanların yuvası, 

Ağaç doludur orası. (Orman) 

Ağacın parçasıdır, 

Rüzgar ile sallanır, 

Rengi yeşildir ama,  

Sonbaharda sararır. (Yaprak) 

Yalnız kalınca onu ararsın,  

Yanındayken mutluluktan havalara uçarsın. 

Ailenin bir parçası o, 

Yesen onunla paylaşırsın,  

Giysen onunla paylaşırsın.  

(Kardeş) 

 

ŞARKI: 



 
 

 

BENİM ANNEM GÜZEL ANNEM 

 

Küçücükken başucumda 

Bana ninni söylerdin 

Sabahları uyanınca 

Beni okşar severdin 

 

Benim annem güzel annem 

Beni al kollarına 

Kucağında uyut beni 

Ninniler söyle yine 

 

Bugün hala kulağımda 

Çınlıyor tatlı sesin 

Benim annem kalbimin sen 

En güzel yerindesin 

 

Benim annem güzel annem 

Beni al kollarına 

Kucağında uyut beni 

Ninniler söyle yine 

.. 

 

DOGAYI SEV 

 

 

Doğayı sev arkadaş, 

Doğada bulut var. 

  

Bulutu sev arkadaş,  

Mavide umut var. 

  

Doğayı sev arkadaş,  

Doğada güneş var.  

  

Güneşi sev arkadaş, 

Sarıda sıcak var. 

  

Doğayı sev arkadaş, 

Doğada ağaç var. 

  

Ağacı sev arkadaş, 

Yeşilde hayat var. 

  

Doğayı sev arkadaş, 

Doğada sevgi var. 



 
 

  

Sevgiyi bil arkadaş, 

Sevgide mutluluk var 

 

 

ŞİİR:  

 AĞAÇLAR AZALIYOR 

Bütün ağaçlar yıkılıyor, 

Yerine evler yapılıyor 

Oksijenler azalıyor, 

Hastalıklar çoğalıyor 

Ne oluyor bu ağaçlara? 

Ormanlar tükeniyor 

Kalemler olmuyor 

yazı yazılmıyor 

Doğanı Koru 

Ormanları yakma 

Ağaçlar oksijen yayar 

Onları koru, 

Zarar verenleri uyar. 

Yerlere çöp atma.. 

Etrafa pislik yayar, 

Çevreni koru 

Çöp atanları uyar. 

Çiçekleri koparma... 

Çiçekler mis gibi kokar, 

Onlar dalında güzel 

Koparanları uyar. 

 

TEKERLEMELER:  

   

TAVUK 

Pazara gidelim, 

Bir tavuk alalım, 

Pazara gidip, 

Bir tavuk alıp ne yapalım?  

Gıt gıdak diyelim.  

Happur huppur, 

Happur, huppur yiyelim. 

 

 

YUMAK 

 

Yuvarlandım yumuk oldum. 

Ben yumağı ablama verdim. 

 

Ablam bana darı verdi. 



 
 

Ben darıyı kuşa verdim. 

Kuş bana kanat verdi. 

Ben kanadı göğe verdim. 

Gök bana yağmur verdi. 

Ben yağmuru yere verdim. 

Yer bana çimen verdi.  

Ben çimeni koyuna verdim.  

Koyun bana kuzu verdi. 

Ben kuzuyu beye verdim. 

Bey bana para verdi. 

Aldım verdim, verdim aldım. 

Ben oyunu bitirdim  

 

 

PARMAK OYUNU:  

DRAMATİZASYON:  

 

 

AÇIP-KAPA 

 

Açıp-kapa, açıp-kapa ( Avuçlar dışa dönük eller iki kez açılıp kapanır.) 

El çırpalım, biraz da oynayalım. (Eller çırpılır, daha sonrada parmaklar havada şıklatılır.) 

Açıp kapa, açıp kapa (eller açılıp, kapatılır.) 

Kucağına koy (Eller kucakta kavuşturulur.) 

Yavaş yavaş parmakların tırmansın (Parmaklar göğüsten yukarı doğru yürütülür.) 

Ağzını da aç ama (Ağız açılır.) 

Sakın elini koyma (Eller arkaya saklanır.) 

 

 

2.ULAŞIM VE TAŞITLAR- TRAFİK KURALLARI VE İLKYARDIM-ENGELLİLER 

HAFTASI 

 

HEDEF VE KONU ANALİZİ 

-Ulaşım Nedir? 

-Trafik Kuralları Nelerdir? 

-İlkyardım Nedir? 

İlkyardım Malzemeleri Nelerdir? 

-Engelliler Haftası Ne Zamandır? 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

BİLMECE:Doktor,Tekerlek,Bisiklet 

 ŞARKI:Trafik kuralları,Kumbara 

ŞİİR:Taşıtlar,İlkyardım 

TEKERLEME:,Trafik,Taşıtlar 

PARMAK OYUNU:Araba Geliyor,Şap Şap 

BİLMECE:Doktor,Tekerlek,Bisiklet  



 
 

Yaraları sarar,hastalara bakarım 

Bembeyaz giyinirim 

Biliyorum ki hemen,kim olduğumu bildiniz 

Kimim ben? (Doktor) 

Dört arkadaş, 

Birbirini kovalar, 

Fakat yakalayamaz. (Tekerlek) 

 

İki tekerleği var, 

İnsanı biraz yorar. 

Sakın araba sanmayın, 

Bambaşka bir adı var. (Bisiklet) 

ŞARKI: 

 

TRAFİK KURALLARI 

Trafikte Kurallara Uyarım 

Çünkü Ben Akıllı Bir Yayayım 

Yollarda Hiç Yürümem 

Kaldırımda Yürürüm 

Işıklara Gelince Dururum 

 

Kırmızı Yanıyorsa Beklerim 

Sarı Yanınca da Hazırlanırım 

Eğer Yeşil Yanarsa  

Yol Tamamen Boşsa 

Sakin Adımlarla Geçerim 

 

Eğer Işıklar Yoksa Yolda 

Ben Ne Yapacağımı Bilirim 

Önce Sola Bakarım  

Sonra Sağa Bakarım 

Tekrar Sola Bakar Geçerim 

 

           KUMBARA 

Ah ne güzel kumbaram  

İçinde dolu param  

Karnı acıkır hemen  

Olunca bozuk param   

Kumbara kum kumbara  

 



 
 

 

Demirden dostum benim  

Kumbara kum kumbara  

Seni ben çok severim 

 

ŞİİR: 

       TAŞITLAR 

Otomobil, tramvay,  

Tayyareyi başta say  

Kısaltır uzunluğu  

Azaltır yorgunluğu.  

 

Tren ile seyahat  

Hemen hepsi de rahat.  

Pat, pat, pat motosiklet  

Sessiz gider bisiklet.  

 

İskele alındı mı  

Vapurumuz açılır,  

Düt diyerek denize  

Değmeyin keyfimize. 

 

         İLKYARDIM 

 

İnsan hayatı önemlidir 

Layık olduğu ilgiyi görmelidir 

Keşke dememek için dikkat gereklidir 

Yurdun dört bir yanında 

Acil olayların başında 

Rüyadan uyanmalı 

Doğru müdahale yapılmalı 

Iskalama hayatı 

Mutlaka öğren ilkyardımı 

 

 

 

TEKERLEME:  

     

 TRAFİK 

Yanar söner durmadan 

Yeşil, kırmızı, sarı 

Korur bizi kazadan 

Trafik ışıkları 

Dört yol ağzında durur 

Trafiği gözlerim 

Geç derse bana memur 

Korkusuzca geçerim. 



 
 

 

TAŞITLAR 

Otomobil kornası dat, dat, dat!.. 

Vapurun düdük sesi, vup, vup 

vup!.. 

Tren rayda gidiyor taka taka 

taka taka düt düt 

Bak bir cankurtaran geliyor, da 

di, dadi, dadi!.. 

 

 

PARMAK OYUNU:  

ARABA GELİYOR 

 

Araba geliyor ( İşaret parmağımız sürekli yüzümüzde dolanır.) 

Düdüğü çalıyor "bip" ( Burun bastırılır ) 

Lastik patladı "pat" ya da "bom" ( Kulak ucundan tutulur ) 

Şoför atladı "hop" ( Burun sıkılır ) 

Arabanın içindeki insanların ( Çevresine eller açılarak gösterme hareketi yapılır ) 

Yüreği patladı. ( Eller kalbin üzerine konulur. ) 

 

ŞAP ŞAP 

Şap şap diye, elleri çırparım. (Eller iki kez çırpılır.) 

Pat pat diye, başlara vuralım. (Sırayla başın iki yanına vurulur.) 

Haydi sessizce, kolumuzu saralım. (Kollar kavuşturulur.)  

Elleri çırpalım. (İki kere eller çırpılır.) 

 

 

 

DRAMA: 

EĞLENCELİ MAKARNALAR 

.çocuklar gaire olacak şekilde sırt üstü yatarlar .Onlar makarnadır ve pişmeyi 

bekliyorlardır. 

...Öğretmen şimdi sizi pişiriyorum der ocağı açar çocuklar ayaklarını vurarak kaynamaya 

başlarlar  

....ara sıra karıştırmak için yanlarına gidilip bir sağa sola karıştırılır.(sopa gibi uzun bir 

oyuncakla)çocuklar bu arada sağa sola sallanırlar.. 

...birkaç kez daha kaynatılıp çocukların ilgi durumuna göre karıştırma tekrarlanır.... 



 
 

...Daha sonra makarna süzülür...Çocuklar ayaklarını karınlarına çekerler 

...Salça,yağ,peynir veya buna benzer soslar hazırlanır.Çocuklara yavaş  yavaş 

dökülür...(çOCUKLAR GERÇEK GİBİ HEM GÜLÜYORLAR HEM EYVAH 

salçalancam diye birbirlerine sarılıyorlar.. 

...Sonra en eğlenceli kısmı onları yemek çatal ve kaşık oyuncakları ile güzel pişmiş 

makarnalar burunlarından kulaklarından yenir gibi yapılır.. 

...Makarnaların bir kısmı ayrılıp komşuya yollanır..Bir kısmı kediye buzdolabına 

...Çocukların ilgi düzeyine göre her biri canlandırılır. 

 

FEN VE DOGA ETKİNLİĞİ:  

TAT DENEYİ 

Malzemeler: 

Tuz,toz şeker,bal,limon suyu,çocuk sayısı kadar kaşık ve gözleri bağlamak için bir flar 

Deneyin Yapılışı: Kaselere bütün malzemelerden bir miktar koyarak çocuklara gösterilir. 

Çocuklardan bunların ne olduğunu söylemeleri istenir.Sonra gözlerini bağlayıp yiyecekler 

tattırılır ve hangisi olduğunu bilmeleri istenir. 

Bütün çocuklara tattırıldıktan sonra yiyeceklerin acı tatlı ekşi ya da tuzlu olduğunu nasıl 

anladığımız sorulur.Böylelikle tat alma da dilimizin işlevini öğrenmiş olurlar.Tabi 

deneyimiz bununla bitmiyor.kartondan bir dil şekli çıkarıp dilimizin bölümlerine göre 

ayırıyoruz. 

 

 

3.HAFTA:19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-AİLE HAFTASI 18 22 MAYIS 

HEDEF VE KONU ANALİZİ : 

-Aile Nedir? 

-19 mayıs gençlik spor bayramında ne yaparız?  

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİGİ :  

BİLMECELER:Aile,Anne,Çocuk 

ŞİİR:Ailemiz,19 Mayıs Şiiri 

TEKERLEME:Fare,Döne Döne 

ŞARKI:Agacı Kıskanırım,İleri 

PARMAKOYUNU:Bir Kuş Varmış, Bedenim 

BİLMECE:Aile,Anne,Çocuk 

 



 
 

BİLMECELER: 

İki ile başlar, 

Bazen çoğalır boşlar, 

Bazen de istemeden azalır, 

Akar gözlerden yaşlar. 

(AİLE)  

Sıcacık sarar, 

Sevgi ile kucaklar. 

Hep yanımızdadır, 

Yoktur onun gibi yar. 

(Anne) 

Cıvıl cıvıl neşesi, 

Güldürür herkesi. 

Evin küçüğü, 

Anne-babanın biriciği.  

(Çocuk) 

ŞARKI: 

AĞACI KISKANIRIM 

 

Ağacı kıskanırım, 

yemiş yüklü dalı var. 

Bahar olsun, güz olsun,  

Ne güzel masalı var. 

İmrenirim arıya, 

Petek petek balı var. 

Konduğu çiçeklerin, 

Pembesi var, alı var.  

 

İLERİ 

 

Yürü bu yol şeref zafer yolu 

Karşında bekliyor seni tan yeri 

Yürü atıl devir karanlığı 

Durma yürü haydi ileri 

Varsın gel desin sana 

Yeşil gölgeli çamlar 

Ninni fısıldayan dereler 

Şen nağmeler gülen bir bahar 

 

ŞİİR:  

 

AİLEMİZ 



 
 

Annem,babam,kardeşlerim 

Çok mutlu bir aileyiz. 

Büyük annem,büyük 

babam 

Hepimiz bir aileyiz. 

Babam,amcam ,aynı 

kandan 

Annem,teyzem aynı 

candan 

Aynı soydan,aynı 

boydan 

Hepimiz bir aileyiz. 

 

19 Mayıs Şiiri 

Geldi 19 mayıs 

Gençliğin bayramı 

Atamın armağanı 

Kutlayalım bu bayramı 

 

 

 

AĞAÇ SEVGİSİ  

Kucak açarsın herkese 

Bu dost, şu düşman demeden 

İyilik yaparsın herkese  

Bir karşılık beklemeden.  

   

Güzel yurdumun süsüsün  

Bulutlara dal uzatan  

Kuru, yeşil örtüsüsün  

Gölge veren, dal uzatan,  

   

Ne kadar çok çeşidin var 

Elma, armut, meşe, kavak 

Tatsız geçer sensiz bahar 

Sensiz toprak olur kurak. 

 

TEKERLEME 

DÖNE DÖNE 

 

 

Döne döne dönelim. 

Biz okula gidelim, 

Okulda eğlenip, 

Bilgiler öğrenelim. 



 
 

FARE 

Keseri almış eline, 

Metreyi takmış beline, 

İnmiş evin temeline 

Mühendis olmuş bizim fare 

 

Farem gelir pek civelek, 

Evde koymaz pantolon yelek, 

Hem peynir yer, hem çökelek 

Hainoğlu hain bizim fare 

 

PARMAK OYUNU:  

BİR KUŞ VARMIŞ 

 

Bir kuş varmış. 

Baş parmak tutmuş. (Sağ elin baş ve işaret parmağı ile sol elin baş parmağı tutulur.) 

İşaret parmağı kesmiş. (Aynı hareket yapılarak işaret parmağı tutulur.) 

Orta parmak pişirmiş. (Orta parmak tutulur, daha sonra yemek karıştırma hareketi 

yapılır.) 

Yüzük parmak yemiş. (Yüzük parmak tutulur, sonrasında yeme hareketi yapılır.) 

Serçe parmak gelmiş. (Serçe parmak tutularak sallanır.) 

Hani bana, hani bana demiş. 

 

BEDENİM 

 

El çırpmak için iki elim var, (iki el çırpılır.)  

Koklamak için burnum, (koklama hareketi yapılır.) 

Düşünmek için başım, (baş sallanır.)  

Nefes almak için ciğerlerim, (nefes alınır.) 

Görmek için gözlerim, (gözler gösterilir.) 

İşitmek için kulaklarım var, (kulaklar gösterilir.) 

Benim işte böyle, 

Güzel bir bedenim var. (beden gösterilir.) 

 

DRAMATİZASYON: 



 
 

 EVİN BÖLÜMLERİ 

 

Çocuklara "şimdi ben hepinizin eline çok yapışkan bir madde sürüyorum ama bunu 

çıkarması çok zor "diyoruz. "diğer elimizi kullanmak yok şimdi herkes sınıfta dolaşarak 

bunu çıkarmaya çalışsın" bu sırada çocukların bazıları yere sürterek bazıları birbirinin 

üzerine sürterek ellerini çıkarmaya çalışırlar. Bİr müddet sonra" çıkartamadınız değil mi 

çünkü bu çok yapışkan ne yapsanız çıkmıyor" "hadi şimdi mutfağa gidelim orda bazı 

araçlar bulalım elimizdeki yapışkanı çıkarmaya çalışalım" komutu verilir. sonra herkes 

sınıfta dağılır yine çıkarmaya çalışırlar." evet şimdi söyleyin bakalım mutfakta neyle 

çıkarmaya çalıştınız." sorusunu sorar burda amaç çocukların mutfakta hangi araçların 

kullanıldığının farkında olup olmadıklarını görmektir. yapışkan yine çıkmadı salona 

gidelim, banyoya gidelim, yatak odasına gidelim denilir. hepsinden sonra tek tek neyle 

çıkarmaya çalıştıkları sorulur. en sonunda ben yapışkanları elinizden alıyorum, diyerek 

etkinlik sonlandırılır. yine evin bölümleriyle ilgili sınıf 4 gruba ayrılır. bir grup mutfak bir 

grup salon bir gurup yatak odası bir grup banyo olur. grup üyelerinin her biri evin o 

bölümünde bulunan bir eşya olur. gruplar sırayla evin o bölümünü nasıl oluşturduklarının 

son halini diğer grupların önünde sergiler. onlarda hangi şeklin hangi eşya olduğunu 

tahmin eder. sonra gruptaki kişiye sorulur hangi eşya olduğu her grup bitene kadar devam 

eder. 

 

 

 

 4.HAFTA: SANAT VE SPOR-MÜZELER HAFTASI 25-29 MAYIS 

HEDEF VE KONU ANALİZİ 

-Sanat Nedir? 

-Sporun Faydaları? 

-Müze nedir? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİGİ 

BİLMECE:Masa Tenisi,Basketbol,Havlu 

ŞİİR:Tırnaklarım.Mevsimler 

ŞARKI:Beyaz Ördek ,Arı 

TEKERLEME:Karşılıklı Tavşan ,Postacı 

PARMAK OYUNU:İnsanlar,İki Ev 

BİLMECE: Masa Tenisi,Basketbol,Havlu 

 

BİLMECELER: 

Beşer kişilik takımlar,  

Top sürer, pas atar,  



 
 

Topu çemberden geçirmek için uğraşırlar. 

Basketbol 

Ortasında ağ gerili bir masa,  

Raketlerle vururlar bir küçücük topa.  

Bir o yana bir bu yana  

Koştururlar boyuna. 

Masa Tenisi 

Tarlada biter,  

Makine büker, 

Sabah akşam 

Elimizi yüzümüzü öper. 

Havlu 

ŞARKI:  

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 

Beyaz ördek tertemiz 

Ördek seni severiz 

 

ARI 

Yaz geldi, çiçekler açtı 

Arılar hep çalıştı 

Arı vız vız vız 

Arı vız vız vız diye çalışır 

Arı vız 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 

 

TEKERLEME: 

KARŞILIKLI 

TAVŞAN 

 

Kapıdan tavşan geçti mi? -- Geçti 

Tuttun mu? -- Tuttum 

Kestin mi? -- Kestim 

Tuzladım mı? -- Tuzladım 

Pişirdin mi? -- Pişirdim 

Bana ayırdın mı? -- Ayırdım 

Hangi dolaba koydun? -- Çık çık dolaba koydum 

Haydi, al getir -- Getiremem 

Neden getiremezsin? -- Kara kediler yemiş. 

Vay vay, --miyav  

 

POSTACI  

Tak tak tak kapı çalıyor 

Baktım postacı, bize geliyor 

Mektupları al da gel 



 
 

Bize haber ver de gel 

Dağları, tepeleri 

Denizleri aş da gel 

 

ŞİİR:  

TIRNAKLARIM 

 

Uzamışsa Tırnaklarım 

Makası Alıp Koşarım 

Kestiririm Onları 

Ellerimi Yıkarım 

 

Uzatmam Tırnağımı 

Hep Tertemiz Tutarım 

Sağlıklı Olmak İçin 

Bu Kurala Uyarım 

Mevsimler 

 

Bir Yılda Tam Dört Mevsim 

Hepside Aynı İsim 

Gel Birlikte Sayalım 

Takalım Birer İsim 

 

İlkbahar,Yaz,Sonbahar 

Kış Gelince Kar Yağar 

Haydi Haydi Evine 

Her Tarafta Kar Var 

 

PARMAK OYUNU  

İNSANLAR 

 

Uzun insanlar, kısa insanlar (El ile uzun kısa hareketleri yapılır.) 

Mutsuz insanlar, mutlu insanlar, (Yüz mimikleri ile ifade edilir.)  

Şişman insanlar, zayıf insanlar, (Şişman ve zayıf hareketleri yapılır.)  

Hızlı gidenler, yavaş gidenler, (Hızlı, yavaş parmaklarla gösterilir.) 

Tembel insanlar, çalışkan insanlar.(Beden hareketleri ile canlandırılır.) 

İKİ EV 

Tepede iki ev var,(İki el yumruk yapılır öne uzatılır.) 

Bu evde Ayşe oturur, ( Sağ el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.) 

Bu evde Fatma oturur, (Sol el yumruk yapılır öne uzatılır ve baş parmağı çıkarılır.) 

Bir gün Ayşe evden çıktı, (Sağ elin baş parmağı gösterilir.) 

Tepeye tırmandı, (Eller yukarı kaldırılır.) 



 
 

Tepeden aşağıya indi. (Eller aşağıya indirilir.) 

Bir o tarafa, bir bu tarafa baktı. (Sağ elin baş parmağı sağa sola hareket ettirilir.) 

Fakat kimseleri göremedi, 

Küçük evine girdi, (Sağ elin baş parmağı avuç içine saklanır.) 

Ertesi gün Fatma evinden çıktı, (Aynı sözler ve hareketler tekrarlanır.) 

Bir başka gün Ayşe ve Fatma, (İki elin baş parmakları kaldırılır.) 

Evlerinden çıktılar. 

Tepeye tırmandılar,tepeden indiler, (Eller yukarı aşağı hareket ettirilir.) 

Ve birbirlerini gördüler.(Baş parmaklar karşılıklı tutulur.) 

Ayşe Fatma’ya “Günaydın, nasılsın ?” dedi. 

Sonra kol kola girdiler 

Ve okula gittiler. 

(Sınıftaki çocukların isimleri kullanılarak, değişiklik yapılabilir. ) 

 

DRAMA.  

BEDENİMİZ DAİRE 

 

Çocuklar sandalyelerinde otururlar ve öğretmenin verdiği yönergeleri uygularlar. 

öğretmen ilk önce işaret parmakları ile havada daire çizmelerini ister. daha sonra tek 

ellerini kullanarak daire yapmalarını ister, ardından iki elleri ile daire yapmalarını söyler. 

daha sonra sıra ile tek kolları ile, her iki kolla, tüm vücutları ile daire yapmalarını ister. 

daha sonra çocuklar ayağa kalkarlar. iki kişi birlikte daire yapar, ardından dört kişi 

birlikte daire oluşturur. daha sonra tüm çocuklar birlikte çeşitli şekillerde daireler 

oluştururlar.  

Daha sonra yapılan bu drama hakkında konuşularak çocukların fikirleri ve yaşantıları 

dinlenir. etraftaki daire şekilleri sorulur, örnekler vermeleri istenir. Ardından de 

destekleyici etkinlik olarak kırmızı ve siyah fon kartonlarına çizilmiş daireleri keserek 

uygun şekilde birleştirmeleri ve bir uğur böceği oluşturmaları istenir.  

Aynı uygulama kare, üçgen, dikdörtgen hatta çocuklarla daha önceden çalıştıysanız beşgen, 

altıgen gibi diğer geometrik şekiller için de uygulanabilir. 

 

 

FEN VE DOGA 

 

HIZINI ÖLÇ 

Ne kadar hızlı hareket edebilirsin? Bunu öğrenmek için hızını ölçebileceğin bir alet 

yapabilirsin.  

 

Gerekli Malzeme: 

30 cm'lik cetvel 



 
 

Dosya kağıdı 

Makas 

Renkli Boya kalemleri 

Yapıştırıcı 

 

1.Cetveli dosya kağıdının üzerine koy.Bir kalemle cetvelin çevresini çiz.Böylece bir 

dikdörtgen oluştur.Bu dikdörtgeni kes. 

2.Dikdörtgeni üç eşit parçaya böl.Her bölümü farklı bir renge boya. 

3.Dikdörtgeni cetvelin üzerine yapıştır.Hızını ölçecek alet hazır!Peki,bu aleti nasıl 

kullanacaksın? 

4.Bir arkadaşın cetveli en üst kısmından tutsun.Sen de başparmağın ve işaret parmağınla 

cetveli tutacakmış gibi hazır bekle.Ama cetveli sakın tutma! 

5.Arkadaşın sana söylemeden aniden cetveli bıraksın ve sen de cetveli yakalamaya çalış.Ne 

kadar kısa sürede cetveli yakalarsan o kadar hızlısın demektir! 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

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, 

 
 

 


