
                                                                       

 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

           

MİNİK ADIMLAR SINIFI-RENKLİ KELEBEKLER 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 

Dünya sağlık günü hakkında sohbet ediyoruz. 

Turizm haftası hakkında sohbet ediyoruz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hakkında Sohbet ediyoruz. 

 

KAVRAM ÇALIŞMALARI 

Renk karışımını öğreniyoruz.(Sarı+Mavi:Yeşil) 

Uzun kısa kavramını öğreniyoruz. 

Geometrik şekilleri tekrar ediyoruz. 

Yukarı-Aşağı kavramını öğreniyoruz. 

Büyük-Orta-Küçük kavramını öğreniyoruz. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Vatanseverlik  

Sorumluluk 

 

PARMAK OYUNLARI 

VÜCUDUMUZ 

Şaklatmak için iki elim,       

Eller gösterilir, şaklatılır. 

Koklamak için burnum,                  

 Kokluyor gibi yapılır. 

Görmek için gözlerim,       

İki göz gösterilir. 

Duymak için kulaklarım,                  

Kulaklar gösterilir. 

Sallamak için başım,         



 Baş gösterilir. 

Dokunmak için derim,                     

 Deri gösterilir. 

Tat almak için dilim,            

Dil gösterilir. 

Nefes almak için ciğerlerim,            

 Eller göğse dokunur. 

İşte çok güzel bedenim.                    

Vücudumuz gösterilir 

 

MAYMUN KARDEŞLER 

Beş maymun kardeş varmış (Bir elin beş parmağı gösterilir) 

Sabah uyanmışlar çokta acıkmışlar (Karın bölgesi gösterilir) 

Dolabı açmışlar muz kalmamış. (İki el yana doğru açılır üzgün yüz ifadesi yapılır) 

Masanın üstüne bakmışlar muz kalmamış. (İki el yana doğru açılır üzgün yüz ifadesi 

yapılır) 

Dışarı çıkmışlar ağacın dallarına bakmışlar. 

Muz kalmamış… (İki el yana doğru açılır üzgün yüz ifadesi yapılır) 

Düşünmüşler, düşünmüşler (Baş kaşıma hareketi yapılır) 

Çok acıktık demişler. (Yüksek sesle söylenir) 

Koşa, koşa evden çıkmışlar, ormana doğru koşmuşlar (Koşma hareketi yapılır) 

Büyük bir muz ağacı görmüşler. 

Parmak uçlarına basmışlar (Parmak uçlarına basılır) 

Kollarını yukarıya doğru uzatmışlar, uzatmışlar (Kollar yukarı uzatılır) 

Ama muza yetişememişler 

Kollarını aşağıya indirmişler (Kollar aşağıya indirilir) 

En büyük kardeş hemen ağaca tırmanmış. (İki elle tırmanma hareketi yapılır) 

Başlamış muzları koparmaya. (Bir elin iki parmağı gösterilir) 



SEVİMLİ PALYAÇO 

İşte palyaço sahnede (İki kol yanlara açılır) 

Kıvrım, kıvrım saçların (İki el ile saçlar tutulur) 

Kırmızı top burnun (Burun tutulur) 

Elma gibi yanakların (Yanaklar tutulur) 

Kocaman gözlerin (İki elin baş ve işaret parmakları birbirine değdirilir gözlük şekli 

verilir,gözlere tutulur.) 

Her zaman güler yüzünle (İki elin işaret parmakları ile dudaklar gösterilir gülümsenir) 

Ne sevimli palyaçosun 

 

ŞİİRLER 

 

BENİM BAYRAMIM 

İşte benim bayramım, 

Sevinçten uçuyorum. 

Sabah erkenden kalkıp 

Okula koşuyorum. 

 

Bak elimde bayrağım 

Alana yürüyorum. 

Sevinçten uçacağım. 

Kendimi kutluyorum. 

 

Sevinçten uçacağım, 

Boşlukta duruyorum. 

Hep onu anacağım, 

Atama yürüyorum. 

 



VÜCUDUMUZ 

Bir makinedir insan 

İşletir bunu beyin 

Beyincik başkanıdır 

Beş duyu denen şeyin. 

 

El tutar, kol destekler 

Bir kafestir göğsümüz 

Orada ciğerle kalp 

Çalışır gece gündüz. 

 

Bir örtüdür etimiz 

Kemiğimiz çatıdır 

Ayaklarımız yolcu 

Gövdemizin atıdır. 

 

BİZİM BAYRAMIMIZ 

Bu gelen bizim bayram, 

Yükseldi bak ünümüz. 

Yirmi Üç Nisan bizim 

En şerefli günümüz! 

 

Al bayrağı açalım, 

Gel, gidelim törene. 

Bin teşekkür, bizlere 

Bugünleri verene. 

 

 



Bizim için harcanan 

Boşa gitmez bu emek. 

Çünkü her Türk çocuğu 

Yirmi Üç Nisan demek. 

 

ŞARKILAR 

23 NİSAN 

Sanki her tarafta var bir düğün. 

Çünkü, en şerefli en mutlu gün. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

İşte, bugün bir meclis kuruldu, 

Sonra hemen padişah kovuldu. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

Bugün, Atatürk’ten bir armağan, 

Yoksa, tutsak olurduk sen inan. 

Bugün yirmi üç Nisan, 

Hep neşeyle doluyor insan. 

 

SAĞLIKLI ÇOCUKLAR  

Temizliği seven sağlıklı olur,  

Sağlıklı çocuklar akıllı olur. 

Sebzeleri seven sağlıklı olur,  

Sağlıklı çocuklar varlıklı olur. 



Meyveleri seven sağlıklı olur. 

Sağlıklı çocuklar sevimli olur. 

Süt içmeyi seven sağlıklı olur.  

Sağlıklı çocuklar kuvvetli olur. 

 

23 NİSAN 

Elele verelim tral lal lal la 

Güneşe erelim tral lal lal la 

Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 ) 

 

Yıldızlar uyansın gülüşümüzden 

Çiçekler boyansınlar sevincimizden 

Rengarenk bayram olsun 23 Nisan 

 

Elele verince Tral lal lal la 

Güneşe erince tral lal lal la 

Şarkılar söyleyince haydi çocuklar 

 

Yıldızlar uyandı gülüşümüzden 

Çiçekler boyandılar sevincimizden 

Rengarenk bayram oldu, 23 nisan 

 

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 

 

TEKERLEMELER 

PORTAKALI SOYDUM 

Baş Ucuma Koydum 

Ben Bir Yalan Uydurdum 

Duma Duma Dum 

Kırmızı Mum 

Dolapta Pekmez 

Yala Yala Bitmez 

Ayşecik Cik Cik Cik 

Fatmacık Cık Cık Cık 

Sen Bu Oyundan Çık 



ALİ DAYI 

Tarlamıza, 

Ektim darı. 

Karga yedi 

Bitti darı 

Hiç durma gel, 

Ali dayı. 

Darı bitti. 

Karga gitti. 

Ali dayım, 

Nere gitti? 

 

Bu ne iştir, 

Bilemedin. 

Ali dayı! 

Ali dayı! 

Niye çabuk gelemedin? 

 

AYŞE HANIMIN KEÇİLERİ 

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 

 

BİLMECELER 

*Ne ağzı var ne dili konuşur insan gibi. (Mektup) 

*Biz onu görürüz o bizi görmez, O konuşur dinleriz. biz konuşuruz dinlemez (Televizyon) 

* Konuş deyince konuşur,sus deyince susar. (Radyo) 

* Bur da bağırsak, orda duysak. (Telefon) 

*Her gün yeniden doğar,dünyaya haber yayar. (Gazete) 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ 

 

Aklında Tut Oyunu 

Hayvanlar Geziyor Oyunu 

Böcekler-Örümcekler Oyunu 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

 KARABİBER SABUN DENEYİ 

Deneyin Amacı: Sabunun önemi  

Deneyin Araç ve Gereçleri: Derin bir kap, su, sıvı sabun ,karabiber 

Deneyin Yapılışı: Bu deneyde karabiber mikropları temsil etmektedir. Kabın yarısına 

kadar su konur. Suyun içine biraz karabiber eklenir. Başka bir kaba da sıvı sabun konulur 

Parmağımızı sıvı sabuna sürüp karabiberli suyun içince soktuğumuz zaman, karabiberlerin 

kaçıştığını görürüz.Karabiberleri mikrop olarak düşünürsek, mikropların sabundan hiç 

hoşlanmadıkları görülür. 

 

 



 GECE VE GÜNDÜZ DENEYİ 

Deneyin Amacı: Gece-gündüz nasıl oluşur? 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: Mum, dünya maketi 

Deneyin Yapılışı: Mumu dünya maketinin bir tarafında yanar şekilde sabit bırakalım ve 

yavaş yavaş dünya maketini çevirelim. Çocukların gözlemlemesini sağlayalım. 

 

 ELEKTRİKLENME DENEYİ 

Deneyin Amacı: Elektriklenme nasıl oluşur? 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: Kağıt parçaları, plastik çubuk, yün kumaş 

Deneyin Yapılışı: Öncelikle kağıt parçalarına plastik çubuğumuzu dokundururuz. Daha 

sonra plastik çubuğu yün kumaşa yada beze sürdükten sonra kağıt parçalarına 

dokundururuz aradaki farklı gözlemleriz. 

 

 

  DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

 Doruk ERDEM 

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI 

GEZİ VE ETKİNLİK PROGRAMI 

   3*4 YAŞ MİNİK ADIMLAR SINIFI-RENKLİ KELEBEKLER SINIFI 

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

• 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. ) 

• Minik Adımlar ve Renkli Kelebekler Sınıfı Öğrencilerinin Salona Fotoğraf 

Çekimi İçin Alınma Saati:15:30 

• Sasalı Doğal Yaşam Parkı Gezisi:30/04/2019 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… 


	DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN…

