
   

 

 

 

ġUBAT 2019 

SAYI 5 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

 

BAL ARILARI SINIFI – PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI BÜLTEN 

       
       Biz minik ellerimizle, 

       Umutlarımızı, istediğimiz  hayal ettiğimiz her Ģeyi, 

      Sevincimizi , üzüntümüzü, 

      Aklımızdan ve yüreğimizden geçenleri, 

      Kağıtlara sığdırmaya çalıĢtık. 

  

         SİZLERİ ; Minik Ellerimizle , Sevgi Dolu Kalbimizle , Veee Kocaman Hayal 

Gücümüz ile yaptığımız SANAT ESERLERİNİ , gezip görmeye davet ediyoruz. “  

 

RESĠM-SERAMĠK KARMA SERGĠMĠZ “ e hepinizi bekliyoruz………. 

 

 

TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ  

 Gece gündüz nasıl oluĢur ? Öğreniyoruz. 

 Zaman nedir sohbet ediyoruz 

 Akrep ve Yelkovan nedir sohbet ediyoruz 

 DiĢ temizliği ve Önemi hakkında sohbet ediyoruz. 

 Ellerimizi temiz tutmanın Önemini ve Doğru El Yıkamayı Öğreniyoruz. 

 Mesleklerden DiĢ hekimi ve Veteriner hakkında sohbet ediyoruz 

 Sivil savunma Nedir? Görevleri  ve Önemi hakkında sohbet ediyoruz. 

 

KAVRAMLAR 

 Mor,  Pembe  Rengi Öğreniyoruz 

 Geometrik Ģekil: Kare - Kenar – KöĢe-Elips Öğreniyoruz 

 Karanlık – Aydınlık, Düz-Eğri Öğreniyoruz 

 Zaman: Sabah - Öğle – AkĢam Öğreniyoruz 

 7,8,9 rakamlarını Öğreniyoruz 

 Dünyanın Ģekli nedir Öğreniyoruz 



DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

Yardımseverlik nedir? Öğreniyoruz 

Merhamet nedir? Öğreniyoruz 

 

PARMAK OYUNLARI 

ON KĠTAP 

Bir kitap 

(Ellerin ikiside kapalı iken sağ elin serçe parmağı açılır) 

Ġki kitap 

(Yüzük parmağı açılır) 

Üç kitap 

(Orta parmak açılır) 

Dört kitap 

(ĠĢaret parmağı açılır) 

BeĢ kitap 

(BaĢ parmak açılır) 

BeĢ de burda kitap 

(Sol elin beĢ parmağı açılır) 

Oldu sana on kitap 

(Ġki elin parmakları açık öne doğru uzatılır) 

 

PAYLAġIM 

Daldan düĢtü beĢ elma(beĢ parmak gösterilir) 

Birisini aldı Rüya 

Kaldı dört elma(dört parmak gösterilir) 

Birisini aldı Oya 

Kaldı üç elma(üç parmak gösterilir) 

Birisini aldı Mustafa 

Kaldı iki elma(iki parmak gösterilir) 

Birisini aldı BüĢra 

Kaldı bir elma(bir parmak gösterilir) 

O da armağan tüm çocuklara 

 



ġĠĠRLER 

ġEMSĠYE 

Bir Ģemsiyem olsa 

Kocaman kocaman olsa 

Dünyanın üstüne tutsam  

Kötülüklere engel olsa 

 

Bir uçan balonum olsa 

Kocaman kocaman olsa 

Tüm kötüleri içine koysam 

Dünyadan uzağa atsam 

 

SIRA OLALIM 
 

Sıra olalım ,sıra olalım 

Ġnsanlara biz saygı duyalım. 

AlıĢveriĢte ,Pazar yerinde 

Otobüslerde sıra olalım 

Kavga etmeden öne geçmeden 

Sıradakine biz saygı duyalım 

 

SĠVĠL SAVUNMA 

Depremde,büyük afette 

Büyük yangında, selde 

Umulmadık her yerde, 

Sen varsın SĠVĠL SAVUNMA 

 

Kara günde uzanan dost elisin, 

Karanlıgımı aydınlatan güneĢimsin, 

Açlıgımda bir tas çorbasın, 

Her yerdesin SĠVĠL SAVUNMA 

 

Sınır tanımaz koĢarsın, 

Yaraları hemen sararsın 



Irk din nedir bilmezsin, 

Sanki meleksin SĠVĠL SAVUNMA 

Sermayen sevgidir 

Var mıdır bilmem dengin 

Bilirim karĢılık beklemezsin, 

Kara gün dostu SĠVĠL SAVUNMA 

 

ġARKILAR 

AĞACI KISKANIRIM 

Ağacı kıskanırım, 

YemiĢ yüklü dalı var. 

Bahar olsun, güz olsun, 

Ne güzel masalı var. 

Ġmrenirim arı ya, 

Petek petek balı var. 

Konduğu çiçeklerin, 

Pembesi var, alı var. 

 

DOĞAYI SEV 

Doğayı sev arkadaĢ, 

Doğada bulut var. 

Bulutu sev arkadaĢ, 

Mavide umut var. 

Doğayı sev arkadaĢ, 

Doğada güneĢ var. 

GüneĢi sev arkadaĢ, 

Sarıda sıcak var. 



Doğayı sev arkadaĢ, 

Doğada ağaç var. 

Ağacı sev arkadaĢ, 

YeĢilde hayat var. 

Doğayı sev arkadaĢ, 

Doğada sevgi var. 

Sevgiyi bil arkadaĢ, 

Sevgide mutluluk var. 

 

ELLERĠM 

Ellerim tombik tombik, 

Kirlenince çok komik 

Kirli eller sevilmez 

Güzelliği görülmez 

DiĢlerim bakım ister 

Hele saçlar, hele saçlar 

Uzayınca tırnaklar 

Kirlenince kulaklar 

Bize pis derler, pis derler 

 

ARI 

Biz de yuvadan kıra çıkalım  

Yaz geldi, çiçekler açtı 

Arılar hep çalıĢtı 

Arı vız vız vız 



Arı vız vız vız diye çalıĢır 

Arı vız vız vız diye çalıĢır 

Önce menekĢeyi koklar 

Sonra gülü emeriz 

Arı balını, arı balını 

Arı balını, arı balın 

Biz çok severiz 

Fırtınalı günde kıĢın 

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 

GÜNLER 

Pazar Pazar paz gelir 

Pazartesi tez gelir 

Salı sallanır 

ÇarĢamba çullanır 

PerĢembe halim 

Cuma canım 

Cumartesi balım 



KARGA 

Karga karga gak dedi 

Çık Ģu dala bak dedi 

Çıktım baktım bu dala 

Bu karga ne budala 

Karga fındık getirdi 

Fare yedi bitirdi 

Onu tuttu bir kedi 

Mırnav dedi bırr dedi 

 

SARIMSAK SOĞAN 

Sağına tak sarımsak 

Soluna tak soğan 

Kim o minderde uyuyan? 

Kara kedi olmasın 

BaĢına kuĢ konmasın 

Konan kuĢu kovalarız 

Aman kedicik uyanmasın 

 

BĠLMECELER 

Sevgiyle okĢar bizi, hiç istemez üzülmemizi. 

Bir yerimiz acısa, sevgiyle kucaklar bizi. (Anne) 

Ben, giderim; o, gider. Ġçimde tık tık eder. (Kalp) 

Ben, giderim; o, gider. Arkamda tin tin eder. (Gölge) 

Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. (Dondurma) 



Zor zamanında yanına koĢar, 

Dertlerine hep çare arar. 

Ailenden sonra o var. (ArkadaĢ) 

Yalnız kalınca onu ararsın, 

Yanındayken mutluluktan havalara uçarsın. 

Ailenin bir parçası o, 

Yesen onunla paylaĢırsın, 

Giysen onunla paylaĢırsın. (KardeĢ) 

 

OYUN ETKĠNLĠKLERĠ 

TavĢan kaç oyunu 

Ġtfaiyeci oyunu  

Hayvanat bahçesi oyunu 

Seni tutabilirmiyim oyunu 

Ali kutuda oyunu 

 

FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠ 

 FASULYE-NOHUT VEYA MERCĠMEK ÇĠMLENDĠRME 

Deneyde Kullanılan Araç-Gereçler: Mercimek veya Fasulye veya Nohut ,Kaplar, Pamuk, 

Su 

Deneyin Amacı: Fasulyenin,  nohudun veya mercimeğin büyümesini gözleme 

Deneyin YapılıĢı: Öğretmen sınıfa Kap veya Kaplar ve pamuk getirir ve çocuklardan kap 

içerisine sünger koymasını ister. Kaplardaki pamuklar arasına 2-3 tane fasulye vb. tanesi 

konur ve pamuklar yeterince sulanır (su ile kaplanmaz). Kaplar direk güneĢ ıĢığı almayan 

bir yere konur. Çocuklar her gün konulan bakliyatı inceler ve bakliyat filizlerini sayarak 

grafiğe iĢaretler. Bakliyatın büyümesi gözlemlenir ve sonuçlar hep birlikte tartıĢılır. 



Deneyin devamında filizlenen bakliyatlardan bir kısmı direk güneĢ ıĢığına, bazıları odanın 

karanlık bir köĢesine konur ve her gün değiĢimler izlenir ve sonuçlar tartıĢılabilir. 

 TOPRAKTA HAVA DENEYĠ 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler:Kavanoz,toprak  

Deneyin Amacı:Topraktaki hava var mı? 

Deneyin YapılıĢı:Bir kavanoza yarısına kadar toprak koyulur.Toprağın üzerine de su 

koyulur. 

 YANAR DAĞ DENEYĠ 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler:Soda,bulaĢık deterjanı,üç yemek kaĢığı dolusu 

sirke,pamuk,kap,ince taneli toprak. 

Deneyin Amacı: Yanardağ nasıl oluĢur? 

Deneyin YapılıĢı:Kaba bir çay kaĢığı kadar soda koyun.Kabın 1/3’ni sıcak suyla doldurun 

ve karıĢımı iyice çalkalayın.Kum yada toprakla bir yanardağ oluĢturun.Toprağın iç kısmına 

kabı yerleĢtirin ve içine sirkeyi dökün. 

 KOKU ALMA DENEYĠ 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler:Kolonya,soğan 

Deneyin Amacı:Kokuları koklayarak tanıma ve tanımlayabilmelerini sağlamak,iyi ve kötü 

kokuları ayırt etmelerini sağlama. 

Deneyin YapılıĢı:Ġlk önce kolonya koklatılır ardından soğan ;ama bu iĢlemler yapılırken 

gözler bağlanır. 

 

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 
 

       Belis ġERĠFOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018-2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ġUBAT AYI 

GEZĠ VE ETKĠNLĠK PROGRAMI 
 

 

 

BAL ARILARI-PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI(5*6 YAġ) 

 Mutfak Atölyesi:05/02/2019 Saat:10:00(Okulumuz da) 

 Drama Pandomim Gösterisi:12/02/2019 Saat:10:00 (Doğa Koleji) 

 Kodlama –STEM Atölye ÇalıĢması:19/02/2019 Saat:10:00 (Doğa Koleji) 

 Resim Sergisi AçılıĢı: 22ġubat 2019 (Okulumuz da)  
 RESĠM SERGĠSĠ AÇILIġI HER SINIF ĠÇĠN FARKLI GÜN VE FARKLI 

SAATTĠR .  

 LÜTFEN DĠKKAT EDĠNĠZ….. 

  

RESĠM SERGĠSĠ AÇILIġ GÜN VE SAATLERĠ 

21 ġUBAT 2019  SAAT:17:00-17:45  MĠNĠK ADIMLAR SINIFI  

21 ġUBAT 2019 SAAT:18:00-18:45  RENKLĠ KELEBEKLER SINIFI  

22 ġUBAT 2019  SAAT:17:00-17:45  BAL ARILARI SINIFI  

22 ġUBAT 2019  SAAT:18:00-18:45  PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI  

 

 

 

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

Önümüzdeki ay tekrar görüĢmek dileğiyle… 


