
 

 

  

 

 

 

 

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 

4 5 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? 

-Kar nasıl oluşur? 

-Hafta sonu hangi günü kutlayacağız? 

-Annen için yaptığın resimde duygularını 

nasıl anlattın?  

-Şarkımızın ismi neydi?  

-Şarkıyı söylerken neler hissettin? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECE: Gece gündüz, Gökkuşağı, 

Yağmur, Güneş, Kar, Yıldızlar 

ŞİİR: Anne 

ŞARKI: Annemize Türkü 

PARMAK OYUNU: Doğa 

TEKERLEME:Küçük dostum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLMECELER: 

 

Bir salkım üzümüm var, 

Yarısı beyaz, yarısı kara. (Gece - 

Gündüz) 

 

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) 

 

Biz biz bizidik 

Yüzbin tane kız idik 

Gece oldu dizildik 

Sabah oldu silindik. (Yıldızlar) 

 



 

 

PARMAK OYUNU: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) 

 

ŞİİR:ANNE 

Ağaç olsan 

Dal olurum anne 

Yaprak olurum 

Sana gelirim 

 

Deniz olsan 

Sel olurum anne 

Irmak olurum 

Sana gelirim 

 

Bahçe olsan 

Gül olurum anne 

Toprak olurum 

Sana gelirim 

 

Güneş olsan 

Yol olurum anne 

Bayrak olurum 

Sana gelirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞARKI:ANNEMİZE TÜRKÜ 

 

Güneşin alası çok 

Her evin çilesi çok 

Analar çeker yükü  

Kimsenin bilesi yok  

Gelin çiçek verelim  

Yollarına serelim  

Sevgi dolu türkülerle  

Annemize verelim 

 

TEKERLEME:KÜÇÜK DOSTUM 

 

Küçük dostum gelsene, 

Ellerini versene, 

Ellerimizle şap. şap. şap. 

Ayaklarımızla rap, rap, rap 

Bir böyle bir şöyle, 

Dans edelim seninle. 

 



 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

DRAMA:UÇAN YAPRAKLAR 

KAVRAMLAR:sağ-sol-hızlı-yavaş 

UYGULAMA: 

Öğretmen çocukları yan yana dizerek ''siz ağaçtan kopan yapraklarsınız, kuvvetli bir 

rüzgar çıktı'' diyerek çocukların sınıf içinde sağa ve sola sallanarak orta hızda 

dağılmalarını ister.'' Rüzgar yavaşladı'' dediğinde ise oldukları yere sırt üstü uzanarak 

hafif rüzgarda sağa sola yuvarlanan yapraklar gibi önce sağa sonra sola 

yuvarlanmalarını isteyerek talimatları vermeye başlar. Oyun bu şekilde devam eder 

 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

 

Deneyin adı: İskelet deneyi 

Deneyin amacı: İskeletin görevinedir?  

Deneyde kullanılan araç gereçler: Makas, silgi, kağıt, yumuşak tel. 

Deneyin uygulandığı yaş gurubu:5-6 

Deneyin yapılışı: Kağıt insan şeklinde kesilir. Ayakta tutulmaya çalışılır. Durmadığı 

görülür. Daha sonra kağıda iskelet gibi yumuşak telle şekil verilir. 

Deneyin sonucu: İskeletin insan vücudunu ayakta tutuğu kanısına varılır. 

 

 

YARATICI SANAT ETKİNLİĞİ 

1.Kolaj Çalışması 

2.Sınırlı Boyama 

3.Proje çalışması Doğa olayları 

4.Anneler günü Çalışması 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

-Kümes oyunu 

-Aslanlar ve maymunlar oyunu 

-Ne yapalım oyunu 

-Horuz  dövüşü 

-Mısır Patlatma oyunu 

 

 

 

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? 

-Engel ne demek olabilir? 

-Engelli kime denir? 

-Engellilere karşı nasıl davranmalıyız?  

-Engelli insanların kullandığı eşyaların adları nelerdir? 

-Sağlıklı kişilerle engelli kişiler arasında ne fark vardır?  

-Bir engelin olsaydı neler hissederdin? 

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

 

BİLMECE: Araba , Trafik lambası, Trafik 

polisi 

ŞİİR: Trafik 

ŞARKI: Taşıtlar 

PARMAK OYUNU: Gül trafikte 

TEKERLEME: Tavuk 

 

BİLMECELER: 

 

Altında dört teker,  

Üstünde yük çeker. (Araba) 

 

Sarı kırmızı yeşil yanar,  

Dikkat etmeyeni uyarır! (Trafik lambası) 

 

Caddede görev yapar,  

Hızlı gidenlere ceza yazar. (Trafik polisi)  

 

 

PARMAK OYUNU:GÜL TARAFİKTE  

 

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.) 



 

 

ŞİİR: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: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!.. 

 

 

TEKERLEME:TAVUK 

Pazara gidelim, 

Bir tavuk alalım,  

Pazara gidip,  

Bir tavuk alıp ne yapalım? 

Gıt gıdak diyelim.  

Happur huppur,  

Happur, huppur yiyelim.  

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

DRAMA:TRAFİK IŞIKLARI  

MATERYALLER:sarı,kırmızı,yeşil karton 

 

UYGULAMA: 

Çocuklar öğretmen karşısında yan yana dururlar. Her biri bir aracı 

canlandırıyorlardır. Öğretmen trafik lambalarının renkleri olan kırmızı sarı ve yeşil 

renklerinden birine sahip olan bir nesne söyler. Çocuklar söylenen nesnenin rengini 

düşünür ve rengi trafik ışığı gibi düşünerek uygun davranışta bulunurlar. 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

Deneyin adı: Yüzen yumurta deneyi 

Deneyin amacı: Tuzlu suyun yoğunluğu 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Büyük bir cam bardak, su tükenmez kalem, taze 

yumurta, tuz, tatlı kaşığı. 



Deneyin uygulandığı yaş gurubu:5-6 

Deneyin yapılışı: Su dolu bir kabın içine yumurtayı yavaşça bırakın yumurta dibe 

çökecektir; çünkü yumurta daha yoğundur. Daha sonra suya on tatlı kaşığı tuz konur ve 

yumurta tekrar suya bırakılır. Bu sefer yumurtanın yüzdüğünü göreceksiniz. 

Deneyin sonucu: Tuzlu suyun yoğunluğu çoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:Aile, Baba, Anne, Çocuk 

ŞİİR:Ailemiz 

ŞARKI:Hoş gelişler ola  

PARMAK OYUNU:Evimiz 

TEKERLEME: Dede 

 

 

BİLMECELER: 

 

Anne, baba, çocuklar,  

Mutluluk içinde yaşarlar.  

(Aile)  

 

Sıcak evin direği,  

YARATICI SANAT ETKİNLİĞİ 

1.Trafik işaretleri boyama çalışması 

2.Proje Çalışması 

3.Kolaj Çalışması 

4.Taşıtlar Grup çalışması 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

-Bil Bakalım oyunu 

-Al satarım bal Satarım 

-Fırıldak oyunı 

-Ambara vurdum bir tekme oyunu 

-Gezen yüzük oyunu 

 



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:EVİMİZ  

Burası bizim evimiz (İki elin işaret parmağı ile ev çizilir.)  

Annem, babam (Sol elin parmakları açılır. Baş parmak ve işaret parmak gösterilir) 

Kardeşim, ablam ve ben (Orta, yüzük ve serçe parmak.)  

Tam beş kişiyiz. (Sağ elin parmakları açılır.)  

Çok mutluyuz, neşeliyiz. (Kollar sarılır.)  

 

 

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. 

 

 

ŞARKI:HOŞ GELİŞLER OLA 

 

Hoş gelişler ola  

Mustafa Kemal Paşa  

Askerin milletin bayrağınla çok yaşa  

Arş arş arş ileri ileri  

Arş ileri marş ileri  

Dönmez geri Türk'ün askeri 



Sağdan sola soldan sağa  

Al da bayrağın düşman üstüne 

 

 

TEKERLEME:DEDE 

Altı kere altı otuz altı 

Dedemin sakalı yolda kaldı 

Sakalını aldı dereye attı 

Dedem sakalsız kaldı 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DRAMA:DANS EDEN HEYKELLER 

UYGULAMA: 

İki çocuk ortaya çıkarlar. Biri heykeltıraş rolündedir. Diğeri ise materyal (Kil, hamur 

vb). Heykeltıraş olan, elleri ile diğerine istediği biçimi verir. Örneğin, kollarını kaldırır, 

gözlerini kapatır, ağzını açar, başını sağa yada sola yatırır, isterse yere sırtüstü yatırır, 

bir bacağını kaldırır. Diğer çocuk, kendisine verilen bu şekli muhafaza eder ve bozmaz. 

Ancak heykeltıraş ona şekil verirken kıpırdayabilir, kendisine verilen şekli alır. Daha 

sonra roller değiştirilir. Heykeltıraş olan materyal, materyal olan ise heykeltıraş olur. 

Öğretmen’’ şimdi heykellerim canlansın ve yerine geçsin heykeltıraşlarda heykellerinin 

yanlarına oturabilir’’ der. Çocuklarla halka olunur ve yere oturulur. Öğretmen 

'Çocuklar şimdi sizlere kısa bir öykü anlatacağım' der ve hikayeye başlar. 'Bir bekçi 

varmış. Bu bekçi nerenin bekçisiymiş biliyor musunuz? Bir heykel bahçesinin. Bu 

bekçinin heykelleri çok yaramazmış. Bekçi bir müzik parçası çaldığı zaman dayanamaz 

ve dans etmeye başlarlarmış. Müzik durduğu zaman da eski pozisyonlarını 

hatırlayamaz ve yeni bir şekilde heykel olurlarmış. Şimdi siz bu bahçedeki yaramaz 

heykellersiniz. Ben de bekçiyim. Dinleyin bakalım, ne zaman müzik çalacağım ne zaman 

duracağım' Çocuklara müzik parçası çalınır. Müzik durdurulur ve heykellerin arasında 

dolaşılır. Şu heykelimin elleri ne kadar güzelmiş ya da kim yaptı acaba bu heykelimi 

gibi destekleyici sözler söylenir. Bu çalışma birkaç kez yapıldıktan sonra dünyanın en 

komik heykelleri ya da en korkunç heykelleri olmalarını ister. Ben bunu müziği açmaya 

başlamadan önce 'Bekçi bir sonraki gelişinde bir de ne görmüş, bahçesindeki heykeller 

dünyanın en komik heykelleri olmuş' gibi cesaretlendirici cümleler kullanılır. 

 

 

 

FEN DOĞA ETKİNLİĞİ 

Deneyin adı: Dokunma deneyi 

Deneyin amacı: Sert ve yumuşak maddeleri tanımlayabilme. 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Pamuk, taş 

Deneyin uygulandığı yaş gurubu:5-6 

Deneyin yapılışı: Çocuğun gözleri bağlanır ve pamuğa ve taşa dokunması sağlanır. 

Deneyin sonucu: Yumuşak olanın pamuk sert olanın taş olduğu sonucuna varılır. 

 

 



YARATICI SANAT ETKİNLİKLERİ 

1.Atatürk resmi kolaj çalışması ile çerçeve yapılır. 

2.Aile resmi sınırlı boyama ile tamamlanır. 

3.Artık materyal Çalışması 

4.Proje Çalışması 

5.Baskı Çalışması 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

-Biz dans ederiz oyunu 

-Uykucu horoz oyunu 

-Topu Düşürmeden yürü 

-Kurdele dansı 

-Mendil düşürme oyunu 

 

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 

 

BİLMECE:futbol,Basketbol,Yüzme 

ŞİİR:Hazinedir müzeler 

ŞARKI:Dik dur dik dur kardeşim 

PARMAK OYUNU:Başımız 

TEKERLEME: Pasta 

 

BİLMECELER: 

Çok sevilir bu spor dalı,  

Vardır takımların pek çok taraftarı.  

Penaltı atışlarıdır  

Bu sporun en heyecanlı yanı. 

(Futbol) 

 

Beşer kişilik takımlar,  

Top sürer, pas atar,  

Topu çemberden geçirmek için 

uğraşırlar. 

(Basketbol) 

 

Bir çok stili var:  

Serbest, kelebek, Kurbağalama, 

sırüstü, karışık.  

Ne kadar hızlı atılırsa kulaçlar,  

O kadar kolay olur kazanmak.(Yüzme) 

 

  



 

PARMAK OYUNU:BAŞIMIZ 

 

Gıdı gıdı mahallesi (Boğaz gösterilir)  

Yumurta sepeti (Çene gösterilir)  

Aşçı dükkanı (Ağız gösterilir)  

Hor hor çeşmesi (Burun gösterilir)  

Aynacılar (Gözler gösterilir)  

Kemancılar (Kaşlar gösterilir)  

Düz bayır (Alın gösterilir)  

Otlu çayır (Saçlar karıştırılır) 

 

ŞİİR:HAZİNEDİR MÜZELER 

 

Bir hazinedir müze,  

Bilgiler verir bize.  

Tarihi aydınlatır,  

Gerçekleri anlatır.  

 

Nice antik eserler,  

Heykeller ve resimler.  

Hepsi müzede yatar,  

Geçmişe ışık tutar. 

 

ŞARKI:DİK DUR DİK DUR KARDEŞİM 

 

Dik dur dik dur kardeşim koy elleri beline 

Sallan sallan kardeşim sonra eller yerine 

Kolları öne uzat sonra da yukarıya,  

çevir çevir kardeşim sonra eller yerine 

Sol ayağın ileri, sağ ayağın havaya 

Haydi kuşlar gibi uç, mutlu ol bu yuvada.  

Dik dur dik dur kardeşim koy elleri beline 

Sallan sallan kardeşim sonra eller yerine 

Kolları yana uzat sonra da yukarıya,  

çevir çevir kardeşim sonra eller yerine 

Zıpla zıpla kardeşim, el çırp el çırp kardeşim 

Yaşa yaşa çok yaşa, sağlıklı ol kardeşim.  

 

TEKERLEME:PASTA 

 

Teyzesi tepeli,Kulakları küpeli. 

Dedesi hasta,Çorbası tasta. 

Biz gideriz dansa, 

Orda yeriz pasta. 



 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

DRAMA:SİRK 

Materyaller: Uzun bir kurdele, içinden geçebilecekleri bir çember (holihop), ateş yerini 

tutabilecek kırmızı şifonlar, kâğıtlar ya da kırmızı kurdele.  

 

Sözcükler ve Kavramlar:  

Palyaço, sirk, ilizyonist. 

İç-Dış, İç içe, Arka arkaya, Yan yana  

 

UYGULAMA:  

 

Rulo şekli verilmiş iki farklı çapta karton ya da mukavva hazırlanır. 

Öğretmen: 

— TV’ den hiç sirk izlediniz mi? Neler gördünüz? Şimdi hayali bir oyun oynayacağız. 

Hayali olarak sirke gideceğiz. Sirke giderken hangi taşıt aracı ile gidelim?diye sorar. 

Alınan yanıtlara göre, bu taşıt araçlarını kullanan sürücülere ne isim verildiği de 

sorularak, ulaşım hizmetinde çalışan meslek grupları tanıtılır. 

Sirkin kapısından içeri giriyoruz. Bize filler selam veriyor. Gösteri sırası bizde. 

Ellerimizde toplar var. Sağ elimizle topu atalım, sol elimizle tutalım, denir. Öğretmen, 

yere yaklaşık 5m uzunluğunda bir kurdele ya da bir ip serer. Sonra, dramaya denge 

hareketleri ile devam edilir. İp üzerinde yürüyenler, ellerine oyun hamuru oklavalarını 

alırlar. Öğretmen tarafından: 

— Elimizde denge sağlamak için sopalar var. Kollarımızı açalım. Cambaz gibi ip 

üzerinde yürüyelim.  

—Şimdi de elimde bir çember olduğunu düşünün. Çemberden sıra ile atlayalım, 

yönergesi verilir. Öğretmenin elindeki hayali çemberden atlarlar. Sonra öğretmen, eline 

gerçek bir çember / holihop alır.  

• Sirkte aslanlar ateş çemberinin içinden atlar. Siz biraz oturun. Seyirci olun. Ben 

bir ateş çemberi hazırlayayım.  

• Çemberimizin çevresine ne bağlarsak ateş gibi görünür? Bana yardımcı olur 

musunuz? Çocukların fikir üretmeleri sağlanır. Alınan yanıtlara göre, çemberin 

etrafına kurdele vs. bağlanır. Yere minderler dizilir. Sıra ile çemberin içinden geçerler.  

• Sınıfta denge kirişi yoksa büyük tahta bloklardan bir denge kirişi oluşturulur. 

Bunların üzerinden atlarlar.  

• Ortaya hayali bir sandık getirilir. İlizyonist çeşitli numaralar yapar. Bu oyunda, 

iki iç içe geçebilecek büyüklükte kartondan yapılmış silindirlerden faydalanılabilir. 

Silindirler havaya atılıp tutulur. Çeşitli biçimlerde geliştirilerek oyun sürdürülür.  

• Eğlence zamanımızın bittiği söylenerek toplanmaları için yönlendirilirler. 

 

 

 

 



 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

Deneyin adı: İşitme deneyi 

Deneyin amacı: İşitmenin gerçekleşmesi ve neye ait olduğunun 

tanımlatılmasını sağlamak. 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Farklı ses araçları 

Deneyin uygulandığı yaş gurubu:5-6 

Deneyin yapılışı: Çeşitli sesler çıkartılır. 

Deneyin sonucu: Çıkan sesin neye ait olduğunu bulması sağlanır 

 

YARATICI SANAT ETKİNLİKLERİ 

1.Sınırlı boyama çalışması 

2.Suluboya teknikleri 

3.Artık materyal çalışması 

4.Grup çalışması 

 

 

OYUN ETKİNLİKLERİMİZ 

-Kule oyunu 

-Mevsimler oyunu 

-Çiftçi Baba oyunu 

-Şekiller oyunu 

-Sayılar Oyunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

 
 

 

 


