
 

 

  

 

 

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 

 5-6 YAŞ MAYIS BÜLTENİ 

                      

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

HAFTASI  

 

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

 Doğa nedir? 

 Doğamızdaki canlılar 

 Doğa olayları nelerdir? 

 Kardeşliğin önemi 

 Ailemiz 

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

Şiir: Çevremiz 

Şarkı: Yağmurdan meyvaya, Mevsimler 

Tekerleme:Doğa 

Bilmeceler: Yağmur, dolu, kar, rüzgar 

Parmak oyunu: Hayvanlar 

 

ŞİİR:  

ÇEVREMİZ 

 

Çöplerimiz birikmesin 

Sularımız kirlenmesin 

Temiz olsun her şeyimiz. 

 

Oynayalım hep coşalım 

Bu yurdu temiz tutalım 

Güzel olsun hep  

Köyümüz kentimiz. 

 

 

TEKERLEME:  

DOĞA 

 

Karşıda bir tepecik 

Tepecikte serçecik 

Yavrusu var minik 

Durmaz öter cik cik 

Fare döner fır fır 

Kedi uyur mır mır 

Fare girer ambara 



Ceviz yer kıtır kıtır 

Çiçek ayva sarısı 

Çiçekte bal arısı 

Rengi kömür karası 

Dolu kovanın yarısı 

 

ŞARKI:  

YAĞMURDAN MEYVAYA  

 

Şimşek çakıyor, gök gürlüyor. 

Yağmur yağacak, seller akacak, 

Tarlalar sulanacak, çaylar taşacak, 

Tralla lalalalala, tralla la la la la la, 

 

Toprak içecek, çok çok suyu, 

Tahum emecek, ağaç olacak, 

Her ağaç çiçek açıp, meyve verecek 

Tralla la la la la la, tralla la la la la la 

 

MEVSİMLER 

 

Bir yılda tam dört mevsim, 

Hepsi de ayrı resim, 

Gel birlikte sayalım, 

Takalım birer isim 

 

İlkbahar, yaz sonbahar, 

Kış gelince kar yağar 

Haydi, haydi evine, 

Her tarafta soğuk var 

 

 

BİLMECELER: 

 

Bulutlardan süzülür,  

İnci gibi dizilir,  

Çamur olur ezilir,  

Bilin bakalım bu nedir? (Yağmur) 

Dam üstünde takur tukur,  

Sandım kızlar kilim dokur (Dolu) 

Şekere benzer tadı yok,  

Havada uçar kanadı yok (Kar) 

Elsiz ayaksız kapıyı açar. (Rüzgar) 

 

PARMAK OYUNU: 

HAYVANLAR  



 

Havalar soğumaya başladı bırrr,(Eller göğüste çapraz yapılarak titrenir.) 

Bazı hayvanların da uykusu geldi.(Esneme hareketi yapılır.) 

Ayıcık uyumak için sallana sallana mağarasına gidiyor, (Kollar açılarak sallanır.) 

Köstebek uyumak için kendisine yuva kazıyor, (Ellerle kazma hareketi yapılır.) 

Yılancık girmiş yuvasına, kıvrılmış uyuyor.(Bir kol kıvrılarak baş yaslanır.) 

Solucan da kazmış toprağı, yatmış yuvasına,(İki el birleştirilip uyuma hareketi yapılır.) 

Uyudular kış boyunca.(Uyuma hareketi yapılır.) 

Günler geçti, ilkbahar geldi, havalar ısındı.(Eller yanlara sallanır.) 

Kış uykusuna yatan hayvanların hepsi bir bir uyandı(Kollar yanlara açılarak uyanma 

hareketi yapılır.) 

 

DOĞA 

Güneş bizi ısıtır (ısınma hareketi yapılır) 

Yağmur bizi ıslatır (parmaklar yukarıdan aşağıya 

doğru sallanır) 

Kar bizi dondurur( eller göğse konularak üşüme 

hareketi yapılır) 

Fırtına bizi korkutur(ellerle gözler kapatılır) 

Bol bol ağaç dikelim( ağaç dikme hareketi yapılır) 

Selleri önleyelim(iki elin parmakları uc uca getirilir) 

 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DRAMA:GÜNEŞİM OLUR MUSUN 

 

Çocuklara rolleri verilir. 

Rollerine uygun sanat köşesinde aksesuarlar yaparlar. 

Çocuklardan biri güneş diğerleri ağaç, çiçek ve çeşitli 

hayvan rollerini üstlenirler. Güneşin arkası dönüktür. 

Her çocuk önce ismini sonra ne olduğunu söyler.” 

Benim adım…. Ben bir ağacım” Ardından “Lütfen 

güneş beni ısıtır mısın ?” der. Böylece tüm çocuklar isimlerini söylemiş olurlar ve hepsi 

birer varlığı canlandırırlar. Oyun sırasında güneş de soru sorar. “Neden üşüyorsun 

vb.”Dramanın sonunda çocuklara hissettikleri ile ilgili sorular sorulur. 

 

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ  

DENEYİN ADI: BATMAYAN MANDALİNA 

 

MALZEMLER: Mandalina, bardak, su 

Önce kabuklu olan mandalina suya atılır ve suyun yüzeyinde durduğu ve batmadığı 

gözlemlenir. Daha sonra ise kabukları soyulmuş mandalina yüzeye bırakılır ve suyun 

dibine çöktüğü gözlemlenir.Kabuklu ve kabuksuz mandalinayı suya atınca kabuklunun 

yüzdüğü görülüyor kabuksuz batıyor.kabuklu olanın yoğunluğu kabuksuz olandan ve 

sudan daha yoğudur. daha yoğun olduğu içinde batar. 

 

 



FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ  

DENEY  : EĞLENCELİ BİLİM GEZEGENLER 

  

MALZEMELER:Lacivert Kağıt Tabak,  Meyveler 

UYGULAMA: 

Lacivert renkli kağıt tabağı uzay olarak kullanıp, yiyeceklerden yıldızlar ve gezegenler 

yapıyoruz. Hangi yiyecekleri seçtiğinizin bir önemi yok. Sadece renk, şekil ve boyut olarak 

gezegenlere benzemeleri yeter. Bu kısımda çocuğunuzla birlikte fikir alışverişi 

yapabilirsiniz. Gazete, dergi veya internetten gezegenlerin gerçek hallerini inceleyip, 

ardından eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. 

 

 

2.HAFTA:ULASIM VE TAŞITLAR TRAFİK KURALLARI VE 

İLKYARDIM-ENGELLİLER HAFTASI  

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

 

 İlkyardım nedir? 

 Trafik kuralları nelerdir? 

 Ulaşım araçları nelerdir? 

 Hangi iletişim araçlarını kullanıyoruz  

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

Tekerleme: Trafik ışıkları 

Şarkı: Trafik ışıları 

Şiir : Işılar, trafik 

Bilmeceler: Hastane, aşı, iğne, mikrop 

Parmakoyunu: Gül trafikte 

 

 

TEKERLEME: 

TRAFİK IŞIKLARI 

Yeşil kırmızı sarı 

Trafik ışıkları 

Hepsinin anlamı var 

Öğrenelim bunları 

 

Kırmızı durun demek 

Sarı ise hazırlanın 

Yeşil ışık yanmayınca 

Karşıya geçme sakın 

 

Uzun sözün kısası 

Kurallara uymalı 

Sürücüsü yayası 

Buna saygı duymalı 

 



ŞİİR: 

 

IŞIKLAR 

Kenarında durur yolun 

Yol gösterir bize 

Geç yeşil yanınca 

Dur kırmızı yanarsa 

Uyar ona arabalar 

Yayalar da ona bakar 

Geç yeşil ışık yanınca 

Dur kırmrzı ışık yanınca 

 

TRAFİK 

Bir geçide varınca 

Dur kırmızı yanınca 

Sarı hazır ol demek 

Bir saniye sürmez pek 

 

Ardından yeşil yanar 

Sana açılır yollar 

Yeşilde geç karşıya 

Geç kalmazsın çarşıya 

 

ŞARKI:  

TRAFİK IŞIKLARI 

Sokağa çıktık  arabalar 

Tıngır mıngır gidiyor 

Yayalar kaldırımda 

Tıkıt tıkır yürüyor 

Kırmızı yandı arabalar durdu 

Yayalara yol verdi 

Annem elimden tuttu  

Çok dikkatli geç dedi 

Trafik polisi anlattı 

Çok dikkatli olmalı 

Sokakta arabada kurallara uymalı 

Kırmızı yanarsa geçme 

Sarı yanarsa bekle 

Yeşil yandı bak işte 

Geç haydi sıra sende. 

 

 

PARMAK OYUNU :  

GÜL TRAFİKTE 

Gül bir gün evden çıkmış 

(Sağ elin başparmağı yukarı kaldırılır, diğerleri avuçta yumulur.) 

Caddeye gelmiş beklemiş 



(Sağ elin işaret ve orta parmağı aşağıya doğru açılır.) 

Soluna bakmış araba yok 

(Sağ elin başparmağı sola doğru çevrilir, diğerleri avuçta yumulur.) 

Sağına bakmış araba yok 

(Sağ elin başparmağı sağa doğru çevrilir, diğerleri avuçta yumulur.) 

Tekrar soluna bakmış, kimse yok 

(Sağ elin başparmağı sola doğru kaldırılır, diğerleri avuçta yumulur.) 

Beklemeden karşıya geçmiş. 

(Sağ elin işaret ve orta parmağı aşağıya doğru açılarak 

yürüme hareketi.) 

 

 

BİLMECELER: 

Bir yer biliyorum,  

Sağlamdan çok hastası var. (Hastane) 

Şırıngayla vurulur, 

Hastalıklardan korur. (Aşı) 

Göz ile görülmez, 

El ile tutulmaz, 

Ondan uzak duranlar, 

Sağlamdır hasta olmaz. (Mikrop) 

Kola batırılır, 

Onunla aşı yapılır. (İğne) 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ  

DRAMA: TOHUM  

 

Elime bowling sopasını alarak yada sopaya benzeyen 

uzun bir şey ” Çocuklar burası bir tarla bende bir çiftçiyim tohumları rahat ekebilmem için 

bu sopa ile biraz kazmam lazım ” diyoruz. Çocukların başında dolaşarak ne tohumu 

olduklarını sordum , öğrencilerim’den ( karpuz, salatalık, elma ağacı ,domates, kırmızı gül 

vb.) cevapları geldikten sonra başına dokunduklarım hemen yere kapandı. Tohumu 

yeşertmek için üstlerine birazcık su serptim gülüşmelerden sonra pencere açıp temiz hava 

aldık ” kocaman güneş tohumları ısıttı ” dedikten sonra tohumlarım yavaş yavaş 

kıpırdanarak topraktan çıktılar. Sonra ben küçük bir çocuk oldum ve taze meyve sebzeleri 

küçük küçük ısırarak yanaklarını yedim çiçekleri de kokluyoruz. 

 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

DENEYİN ADI: HORTUM DENEYİ 

MALZEMELER: 2 Adet büyük plastik şişe,yapıştırıcı, su,çivi, sim,gıda boyası 

 

Öncelikle şişelerin kapaklarını çıkartalım ve birbirine iyice yapıştıralım.Kuruduktan sonra 

çivi ile şişeleri ortasından deliyoruz. Şişelerden bir tanesinin içine su dolduruyoruz.. Su 



doldurduğumuz şişenin içine gıda boyası ve simi de katıp karıştırıyoruz.Şişelerin 

kapaklarını kapatıp  boş şişe altta kalacak şekilde şişeleri tutuyoruz . Suyun akışını 

sağlamak için şişeleri sallıyoruz. Su aktıkça üstteki şişede hortum oluşacaktır. Çocuklara 

boş olan şişedeki havanın boş olan suyun yerine geçtikçe hortum oluştuğunu anlatıyoruz.                                                                        

 

 

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

 

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

 Aile nedir? 

 Aile bireyleri kimlerden oluşur? 

 19 mayıs gençlik ve spor bayramı önemi? 

 Aileniz önemi 

 Akrabalarımız 

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

Bilmece: Aile, baba, anne, çocuk 

Tekerleme: Evimiz 

Şarkı: Ailem 

Şiir: Ailemiz 

Parmak Oyunu: Evimizi gezelim, misafirler 

 

BİLMECELER: 

Anne, baba, çocuklar,  

Mutluluk içinde yaşarlar.  

(Aile) 

 

Sıcak evin direği,  

Pıt pıt eder yüreği. 

Çalışır çabalar,  

Eve getirir ekmeği 

(Baba) 

 

Sıcacık sarar, 

Sevgi ile kucaklar. 

Hep yanımızdadır, 

Yoktur onun gibi yar. 

(Anne) 

 

Cıvıl cıvıl neşesi, 

Güldürür herkesi. 

Evin küçüğü, 



Anne-babanın biriciği.  

(Çocuk) 

 

 

PARMAK OYUNU:  

EVİMİZİ GEZELİM  

Bu bizim evimiz (İşaret ve başparmaklar birleştirilir.)  

Burası misafir odamız. (Baş parmak sallanır.)  

Burası oturma odamız. (İşaret parmak)  

Burası mutfağımız. (Orta parmak)  

Burası banyomuz. (Yüzük parmak) 

Burası da bizim odamız. (Serçe parmak ) 

Ders çalışırız, (İki el birbirinin etrafında döndürülür.) 

Uyuruz. (Uyuma hareketi yapılır.)  

 

 

MİSAFİRLER  

Ler ler ler  

Bize gelirler. (Eller önce birbirine, sonra dize vurulur.) 

Kimler gelirler? (Eller açılır)  

Ayşeler,Aliler,Zeynepler,  

Ahmetler,Mehmetler (Sol el parmakları 

açılır,sınıftaki çcoukların isimleri  

parmak tutularak söylenilir.) 

Hoş gelirler,sefa gelirler. (Alkışlanarak söylenilir.) 

 

TEKERLEME: 

EVİMİZ  

Biz, biz, biz bize. 

Gel gidelim evimize.  

Evimizin odaları, 

Kışın yanar sobaları. 

Rengarenktir duvarları. 

 

Ev,ev,evimiz. 

Ter,ter,tertemiz. 

Günümüz orda geçer, 

Evimizi severiz. 

 

 

ŞİİR:  

AİLEMİZ 

Anne baba çocuklar  

Aile bireyleri,  

Sıcacık bir yuvada  

Yapar güzel şeyleri.  

 



Birinci kuralımız  

Sevgi,saygı,hoşgörü,  

Dayanışma yapılır  

Boşta kalmaz hiçbiri. 

 

 

ŞARKI: 

AİLEM 

Annem, Babam, Kardeşim, 

Hepside Canım Benim. 

Yuvam Denince Bana, 

Onlar Gelir Aklıma. 

 

Başarırsak Bir İşi, 

Onlar Kucaklar Bizi, 

Sevinçliyse Annem – Babam, 

Mutludur Benim Yuvam. 

 

Annem, Babam, Herşeyim, 

Kardeşim Canım Benim. 

Gelince Dedem, Ninem, 

Şenlenir Benim evim 

Başarırsak Bir İşi, 

Onlar Kucaklar Bizi, 

Sevinçliyse Annem – Babam, 

Mutludur Benim Yuvam 

 

FEN DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DENEYİN ADI: BALON HAVA DENEYİ 

MALZEMELER: 1 adet balon, sirke, karbonat (kabartma tozuda kullanabilirsiniz) 

 

 Pet şişeye bir miktar sirke koyun. Balonun icerisinede karbonat veya kabartma tozu 

koyun ve şekilde gorulduğu gibi dokulmeyecek şekilde pet şişenin ağzına gecirin.Balonu 

yukarı doğru kaldırarak icerisindekilerin sirkeye dokulmesini sağlıyoruz. Artık balon 

şişmeye başlayacaktır. 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ  

DRAMA: 

BEN BİR RADYO OLSAYDIM 

Öğrencilerin sınıfın ortasında daire olmaları sağlanır.Çocuklara ‘hepiniz birer radyosunuz 

ben sizi yeni aldım’ der.Her çocuğa teker teker yaklaşarak burnuna dokunarak radyoyu 



açar. Şimdi biraz haber dinleyeyim der. Çocuğun bir haber sunması sağlanır.Radyom güzel 

çalışıyor denip kapatılır. Başka bir çocuğa geçilir. Biraz müzik dinlemek istiyorum der 

öğretmen.Çocuğun burnuna dokunarak açar.Radyolardan hava durumu, masal, reklam 

vb. çalışmalar istenir. 

 

 

4.HAFTA: 

SANAT VE SPOR,MÜZELER HAFTASI ,KONU ANALİZİ 

 Müze nedir? 

 Bizlere en yakın Müzeler 

 Spor dalları nelerdir?  

 Spor nedir? 

 Neden Spor yapmalıyız? 

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

Tekerleme: Keçiler, fare 

Şarkı:Hayvanlar, dağlar ardında 

Şiir :Okulumuz, nine 

Parmak oyunu :Bedenim, horoz 

Bilmeceler:Arkadaş, kardeş, sevgi 

 

 TEKERLEME: 

 

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 

Bizim yaramaz fare 

 

KEÇİLER 

Ayşe Hanımın keçileri, 

Hop hop hopluyor, 

Arpa, saman istiyor, 

Arpa, saman yok, 

Kilimcide çok. 

Kilimci kilim dokur, 

İçinde bülbül okur. 

İki kardeşim olsa, 

Biri ay, biri yıldız, 

Biri oğlan, biri kız, 



Hop çikolata çikolata, 

Akşam yedim salata, 

Seni gidi kerata. 

 

ŞİİR: 

OKULUMUZ 

Her yerden daha güzel, 

Bizim için burası, 

Okul,sevgili okul, 

Neşe, bilgi yuvası ! 

Güzel kitaplar burada, 

Bir çok arkadaş burada, 

İnsan nasıl sevinmez, 

Böyle yerde okur da ? 

Senin çatın altına, 

Girmez kötü duygular. 

Bilgi veren yerlerde, 

Kalmaz artık kaygılar, 

Her yerden daha güzel, 

Bizim için burası, 

Okul, sevgili okul, 

Neşe, bilgi yuvası. 

 

NİNE 

Evimizde dört kişiyiz, 

En büyüğü ninemiz, 

Annem, babam ve ben, 

Ninemi çok severiz 

ŞARKI:  

HAYVANLAR 

Damda leylek tak, tak, tak 

Suda ördek vak, vak, vak, 

Kurbağalar da derede vırak, vırak, vırak, 

Evde kedi mır, mır, nav, 

Yolda köpek hav, hav, hav, 

Sevimlidir hayvanlar, sevimli onlar 

 

DAĞLAR ARDINDA  

Dağlar ardında bir orman varmış, 

Orda bütün hayvanlar mutlu yaşarmış, 

Bir insan gelmiş, çok da zalimmiş, 

Vurmuş bir bir onları, kesmiş ormanı, 

Yağmur yağmamış, güneş açmamış. 



O zalimin sonunu gören olmamış. 

 

PARMAK OYUNU :  

HOROZ 

Bu benim horozum (Sağ elin baş parmağı gösterilir.) 

Bu da tavuğum. (Sağ elin baş parmağı göstertilir.) 

Bunlar da civcivlerim. (İki elin kalan tüm parmaklarını oynat.) 

Bunların hepsi de benim. (Eller ile kişi kendisini gösterir.) 

Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar. (İki el çatı gibi yan yana konulur.) 

Sabahları horozumun ötüşüyle uyanırım. (Uyanma hareketi yapılır.) 

Tavuğumun yumurtasını alırım. (El yumurta tutar gibi yapılır.) 

Annem pişirir ben yerim. 

 

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.) 

 

BİLMECELER: 

Zor zamanında yanına koşar, 

Dertlerine hep çare arar. 

Ailenden sonra o var. 

(Arkadaş) 

Yalnız kalınca onu ararsın, 

Yanındayken mutluluktan havalara uçarsın. 

Ailenin bir parçası o, 

Yesen onunla paylaşırsın, 

Giysen onunla paylaşırsın. 

(Kardeş) 

İçinde kalırsa küçülür, 

Paylaştıkça büyür. 

(Sevgi) 

 

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ 

DENEY: 

BUHARLAŞMA 

Deneyin amacı:Buharlaşmanın nasıl gerçekleştiği 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Su kabı ve su 

Deneyin yapılışı: İçinde su dolu kabı güneşe bırakınız .Birkaç saat sonra suyun ne olduğu 

çocuklarla incelenir.  



Deneyin sonucu:Su,güneş tarafından ısıtılır.Isınan su buharlaşır ve havaya karışır. 

 

DENEY: 

TOPRAKTA HAVA  

Deneyin amacı:Topraktaki hava var mı 

Deneyde kullanılan araç gereçler:Kavanoz,toprak  

Bir kavanoza yarısına kadar toprak koyulur.Toprağın üzerine de su koyulur.Toprak 

yüzeyinde küçük hava kabarcıklarının oluştuğunu ve bunlardan bir kısmının su içinde 

yükseldiği görülür. 

 

 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DRAMA:GAZETE KAPMACA  

 

AMACI: Varlıkların farkında olabilme 

UYGULANIŞI: 

Sınıf sayısına göre gruplar üçer , beşer ya da yedişerli ayrılır . Lider her bir grubun önüne 

bir gazete parçası koyar. Gruplar müzik eşliğinde gazete çevresinde dans ederler . Müzik 

durunca hızla gazetenin üzerine atlarlar . Gazetenin dışında kalanlar oyundan çıkarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

 
 

 


