
                                                                       

 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

           

BAL ARILARI SINIFI-PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI 

Nisan Ayı Bülten 

NİSAN 2019 

SAYI 7 

Geçmişin küçük hanımefendileri ,küçük beyefendileri,  bugünün ebeveynleri sizlerin de 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı  çocuklarınızın coşkusuyla ve çocukluk hayallerinizle 

yaşadığınızı biliyoruz. 

Biliyoruz eski telaşlarınızı ; 

  Kırmızı rugan pabuçlarınızı, güzel,cicili bicili elbisenizi O gün giymek için sabırsızlıkla 

beklediğinizi biliyoruz.  

             Biliyoruz, bembeyaz gömleğinizin üzerine takacağınız kravatı ararken ki telaşınızı. 

           Biliyoruz, giyeceğiniz halk oyunları kıyafetini ve renkli renkli, ront elbisenizi nasıl 

heyecanla başucunuza koyduğunuzu ve nasıl ya unutursam şiirimi , ya unutursam dansımı, ne  

yapacağım , ya olmazsa heyecanı ile uykunuzun kaçtığını, kalbinizin pır pır attığını….. 

Biliyoruz, çünkü biz Atamızın en güzel armağanını coşkuyla yaşarız. Türk çocuklarına ait 

olan bu bayramı, diğer dünya çocukları ile kutlarız. Şimdi yetişkin olsak da, genç olsak da 

ana – baba  olsak da , Atamıza ne kadar çok şey borçluyuz biliyoruz.    ATAM  Rahat uyu…. 

Emanetin bize, biz Türk Çocuklarına Emanet, Seni Çok Seviyoruz..  

                     

Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.                        



TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

Turizm haftası hakkında sohbet ediyoruz 

Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hakkında sohbet ediyoruz 

Dünya sağlık günü hakkında sohbet ederiz 

 

KAVRAM ÇALIŞMALARI 

Kenarı öğreniyoruz 

Kaygan  - Pütürlü nedir öğreniyoruz 

Önce -  Şimdi - Sonra kavramlarını işliyoruz 

Başlangıç- Bitiş kavramlarını öğreniyoruz 

Açık -Koyu kavramını öğreniyoruz 

1-20 arası sayıların hepsini işliyoruz 

Tek -Çift kavramını öğreniyoruz 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Vatanseverlik  

Sorumluluk 

 

PARMAK OYUNLARI  

YEŞİL ŞİŞE 

Beş yeşil şişe sallanıyor, (Başparmak açılarak, el sallanır.) 

İçlerinden biri, pat düştü yere.(Bir parmak kapatılır.) 

Dört 

İçlerinden biri, pat düştü yere.(İki parmak kapatılır.) 

Üç 

İçlerinden biri, pat düştü yere.(Üç parmak kapatılır.) 

İki 

İçlerinden biri, pat düştü yere.(Dört parmak kapatılır.) 

Bir 

İçlerinden biri, pat düştü yere.(Beş parmağın tamamı kapatılır.) 

Hiç yeşil şişe sallanmıyor.(Baş yanlara sallanır.) 



MİKROP 

Mikrop çıkmış yürümüş, yürümüş…(Sağ elin başparmağı sol kol üzerinde yürütülür.) 

Bir evin açık kapısından içeri girmiş. (Avuç ortasına gelinir.) 

Bir de bakmış merdivenler var, 

Başlamış çıkmaya. (Parmaklardan çıkılır.) 

Üst kata çıkınca, kapıyı vurmuş. (Elin üst kısmına diğer elle vurulur.) 

Tak… tak… kim o ? (Çocuk sesi verilir, sağ başparmak sallanır.) 

Ben bay mikrop. (Sağ elin başparmağı mikroptur.) 

Ne istiyorsun? (Çocuk sesi verilerek diğer başparmak sallanır.) 

Seni hasta etmeye geldim. (Mikrobun sesi verilir.) 

Yaa… Beni hasta edemezsin. (Hayır anlamında baş iki yana sallanır, işaret parmağı 

saklanır.) 

Bol bol uyudum, (Uyuma hareketi yapılır.) 

İyi gıdalarla beslendim, (Eller ağza götürülerek yeme hareketi yapılır.) 

Temiz bir çocuğum, (Vücut gösterilir.) 

Aşı da oldum, (İşaret parmağı ile iğne yapma hareketi yapılır.) 

Beni hasta edemezsin. (Baş iki yana sallanır.) 

Ben gidiyorum. (Mikrop merdivenlerden ıh, ıh diye parmaklardan indirilir.) 

Annesi sabunlu su ile temizlik yapıyormuş, 

Mikrobun ayağı kaymış, yuvarlamış, (Yuvarlanma hareketi yapılır.) 

Kendisini kapının dışında bulmuş. (Eller sallanarak dışarıyı gösterme işareti yapılır.) 

 

AMBULANS 

 

Ambulans yoldan geçiyor, (Araba sürme hareketi yapılır.) 

Dadi dadi, yol istiyor. (Kornaya basma hareketi yapılır.) 

Hemen arabanı sağa çek, (Elle sağ taraf işaret edilir.) 

Ambulansa yol ver. 

Ambulans hızla gidiyor.( Hızlı sürme hareketi yapılır.) 

Hasta doktora yetişiyor. (Kollar bağlanır.) 

  

ŞİİRLER 

23 NİSAN  

Yurdu koruyan, 

Yarını kuran, 

Sen ol çocuğum. 

Eskiyi unut, 

Yeni yolu tut, 

Türklüğe umut, 

Sen ol çocuğum. 



Bizi kurtaran, 

Öndere inan, 

Sözünü tutan, 

Sen ol çocuğum. 

Küçüksün bugün, 

Yarın büyürsün 

Her işte üstün 

Sen ol çocuğum. 

Çalışıp öğren, 

Her şeyi bilen 

Yurduna güven 

Sen ol çocuğum. 

 

BAHAR GELİYOR 

Damlardaki kar, saçaklardaki buz 

Kanı kaynayan suya dar geliyor 

Haberin var mı Oluklardan 

Akan su sesinde bahar geliyor 

 

Duy güneyden estiğini rüzgarın 

Göreceksin neler olacak yarın 

Yuvada çırpınan yavru kuşların 

Uçmak hevesinde bahar geliyor 

 

KİTAPLAR 

En iyi dostumdur kitaplar benim 

Kitap okumayı çok severim 

Her insan kitap okumalı 

Çeşit çeşit bilgilerle donanmalı 



Kitaptır bizi cahillikten kurtaran 

En iyi dostumuzdur hiç darılmayan 

Çevirdiğinde sayfalarını elini okşayan 

Kitap okumak bir ayrıcalıktır her zaman 

 

BİLMECELER 

*Gökte açık pencere, Kalaylı bir tencere. (Ay) 

 

*Bağlarım yürür, Çözerim durur. (Ayakkabı) 

 

*Tarlada biter, Makine büker, 

Sabah akşam, Elimizi yüzümüzü öper. (Havlu) 

 

*Uzundur ip değil, Isırır köpek değil. (Yılan) 

 

*İki camlı pencere, Bakıp durur her yere. (Gözlük) 

 

*Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. (Anne) 

 

*Şehirden şehire koşarım, Köyden köye giderim, fakat hiç hareket etmem. (Yol) 

 

*Başımda saç yok, İçimde tat çok. (Kabak) 

 

 

ŞARKILAR 

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI  

 
Arkadaşlar sevinelim,  

Hep gülelim,eğlenelim;  

Sıkılmasın hiç canımız;  

Çünkü bugün bayramımız..  

Oyun, alay, dernek düğün,  

Hepsi bizim işte bugün…  

Çocuklara hor bakmayın;  

İncitmeyin, esirgeyin..  

Ana yurdun oğlu, kızı,  

Umut veren şen yıldızı  



Yarınları parlatacak;  

Şenlenecek her bir ocak..  

Korunacak cumhuriyet,  

Yükselecek bu memleket… 

 

ABUR CUBUR 

Abur cubur  

 

Abur cubur yemem  

 

Hep tıkınıp durmam  

 

Midemi yormam  

 

Bellidir öğünüm  

 

Hoş geçer günüm  

 

Abur cubur Abur cubur 

 

BEZİRGAN BAŞI 

Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı,  

 

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?  

 

Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun.  

 

Bir fare, iki fare üçüncüde  

 

Yakalandı fareee  

 

Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı,  

 

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?  

 

Arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun.  

 

Bir fare, iki fare üçüncüde  

 

Yakalandı fareee 

 



 

TEKERLEMELER  

TEKİR 

Bir iki tombul tekir 

Camdan bakar 

Başına takar 

Hop hop, altın top 

 

LEYLEK 

Leylek leylek havada, 

Yumurtası tavada, 

Gel bizim hayata, 

Hayat kapısı kitli, 

Leyleğin başı bitli. 

 

DEDE 

Altı kere altı otuz altı 

Dedemin sakalı yolda kaldı 

Sakalını aldı dereye attı 

Dedem sakalsız kaldı 

 

EL EL EPELEK 

El el epelek 

Elden çıkan topalak 

Topalağın yarısı 

Bit pirenin karısı 

Bindim deve boynuna 

İndim halep yoluna, 

Halep yolu taşpazar 

İçinde maymun gezer 

Maymun beni korkuttu 

Kulağını sarkıttı 

adel, budel  

sil bunu, süpür bunu  

çek bunu, çıkar bunu. 



 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ 

Şekil avı  

Dönen paralar 

Zar atma 

Uzaya gidelim 

Aç kapıyı arkadaşım 

Kendini tanıtma  

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ  

 

 HORTUM DENEYİ 
Deneyin Amacı :Hortum Nasıl Oluşur gözlemlemek, 

Deneyin Araç ve Gereçleri :2 Adet büyük plastik şişe, Yapıştırıcı, su,çivi, 

sim,gıda       boyası 

Deneyin Yapılışı: öncelikle şişelerin kapaklarını çıkartalım ve birbirine iyice 

yapıştıralım.Kuruduktan sonra çivi ile şişeleri ortasından delelim. Şişelerden bir 

tanesinin içine su dolduralım. Su doldurduğumuz şişenin içine gıda boyası ve simi 

de katıp karıştıralım. Şişelerin kapaklarını kapatalım ve boş şişe altta kalacak 

şekilde şişeleri tutalım . suyun akışını sağlamak için şişeleri sallayalım. Su aktıkça 

üstteki şişede hortum oluşacaktır. Çocuklara boş olan şişedeki havanın boş olan 

suyun yerine geçtikçe hortum oluştuğunu anlatalım. 

 

 YER ÇEKİMİ DENEYİ 

  
   Deneyin Amacı:Yerçekimi nasıl olusur  gözlemlemek, 

 

    Deneyin Araç ve Gereçleri: 4 adet büyük boy çöp poşeti ,6 renk sulandırılmış 

parmak boyası veya guaj boya veya sulu boya, Fırça (en az 6 tane), A4 kağıdı 

 

   Deneyin Yapılışı : ilk olarak yere çöp poşeti sererek başlıyoruz. Çöp poşetlerini kesip 

açtıktan sonra yere koli bandı ile yapıştırıyoruz. Üzerine masayı yerleştiriyoruz ve 

masanın kenarlarından yere sarkacak şekilde A4 kağıtlarını yapıştırıyoruz. Masanın 



üzerine de sulu boya kaplarında sulandırılmış olan boyaları koyuyoruz. Fırçalar da tabi 

kapların içinde olacak. 

 

 

 KUTUPTA YAŞAYAN HAYVANLAR NEDEN ÜŞÜMEZ DENEYİ 
 

Deneyin Amacı : Kutupta yaşayan hayvanların vücudunda bulunan yağlardan dolayı 

üşümediği anlatabilmek 

 

Deneyin Araç ve Gereçleri : Margarin,buzlu su içeren bir kap,lateks eldiven 

 

Deneyin Yapılışı :İlk olarak çocuğun elini buzlu suyun içine sokması istenir,daha sonra 

çocuğa eldiven giydirilip eline margarin sürüp elini yeniden suya sokması istenir. 

 

 SUDA AÇAN ÇİÇEK DENEYİ 

Deneyin Amacı: Çiçeklerin büyümesi için suya ihtiyaç olduğunun çocuklara anlatılması, 

Deneyin Araç ve Gereçleri : Çiçek resmi,su,kağıt,su koymak için düz kap 

Deneyin Yapılışı :Renkli kâğıtlara sınıftaki çocukların sayısınca çiçek resmi çizilerek 

çiçek desenleri kesilir. Kesilen çiçekler kenar yaprakları içe doğru kıvrılarak katlanır. 

Bütün çiçekler için aynı işlem uygulanır. Katlama işlemi bittikten sonra düz ve derin 

olmayan bir kaba su doldurulur. Yapılan çiçekler suyun üstünü yavaşça ve katlı yaprakları 

üst tarafa gelecek şekilde bırakılır. Çiçekler suyla temas ettiğinde yavaş yavaş 

yaprakları açılmaya başlar. Böylece çocuklar çiçekler büyümesi için suya da ihtiyaç 

duyduklarını anlar. Çiçeklerin bir goncayken nasıl açıldıklarını görürler.(Suya konulan 

kâğıtlar suda hacim olarak büyüdüğü için çiçeğin yaprakları kâğıt su aldıkça yavaş yavaş 

açılır 

 

 

  DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

****** 

  

 



 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI 

GEZİ VE ETKİNLİK PROGRAMI 

   5-6 YAŞ BAL ARILARI SINIFI-PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI 

• Mutfak Atölye Çalışması:02/04/2019 Saat:10:00 (Okulumuz Yemekhanesi) 

• Ekoloji Atölye Etkinliği:09/04/2019 Saat:10:00(Bornova Doğa Koleji) 

• Hologram Gösterisi:16/04/2019 Saat:10:00(Okulumuz Yemekhanesi) 

• 23 Nisan Gösteri Provası: 25/04/2019 Saat: 10:00 (Bornova Doğa Koleji- 

Veliler katılmayacaktır. ) 

•  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gösterisi: 27/04/2019   

          Gösteri Başlama Saat: 16:10 (Bornova Doğa Koleji -Detaylı bilgi 

davetiyelerde sizlere bildirilecektir. ) 

• Bal Arıları ve Parlayan Yıldızlar Sınıfı Öğrencilerinin Salona Fotoğraf Çekimi 

İçin Alınma Saati:14:45 

• Sasalı Doğal Yaşam Parkı Gezisi:02/05/2019 Saat:9:45 (Sasalı –Çiğli) 

 

III. VELİ TOPLANTISI 

        MİNİK ADIMLAR-RENKLİ KELEBEKLER SINIFI 

10 NİSAN 2019   ÇARŞAMBA     SAAT: 17-15-19:00 

 BAL ARILARI-PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI 

       12 NİSAN 2019 CUMA   SAAT:17:15-19:00 

 

   **VELİ TOPLANTISINA SINIF ÖĞRETMENLERİ,  PSİKOLOGUMUZ 

VE EK DERS ÖĞRETMENLERİNİN KATILIMI OLACAKTIR. 

 

 

*Bültenimiz her ayın ilk salı günü sizlere ulaşmaya devam edecek.                             

Önümüzdeki ay tekrar görüşmek dileğiyle… 
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