
   

 

 

 

ġUBAT 2019 

SAYI 5 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

MĠNĠK ADIMLAR SINIFI – RENKLĠ KELEBEKLERĠ 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 

Sevgi hakkında sohbet ediyoruz. 

DiĢ temizliği ve Önemi hakkında sohbet ediyoruz. 

Ellerimizi temiz tutmanın Önemini ve Doğru El Yıkamayı Öğreniyoruz. 

Sivil savunma hakkında sohbet ediyoruz. 

Doktor ve hemĢire mesleği hakkında sohbet ediyoruz. 

 

KAVRAM ÇALIġMALARI 

YeĢil rengi öğreniyoruz. 

YumuĢak- Sert kavramını öğreniyoruz. 

Az- Çok kavramını öğreniyoruz. 

Dikdörtgen Ģeklini öğreniyoruz. 

Öğrendiğimiz Ģekilleri, renkleri tekrar ediyoruz. 



 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

Yardımseverlik nedir? Öğreniyoruz 

Merhamet nedir? Öğreniyoruz 

 

PARMAK OYUNLARI 

 

PARMAKLARIM 

Sol elimde beĢ parmak ( sol el gösterilir ) 

Ġnanmazsan say da bak 

Say bak say bak saaay bak 

1,2,3,4,5 (sağ el gösterilerek sayılır ) 

6,7,8,9,10 (sağ el gösterilerek sayılır ) 

Hepsi eder 10 parmak 

Ġnanmazsan say da bak 

Say bak say bak saaay bak 

1,2,3,4,5 (sağ el gösterilerek sayılır ) 

6,7,8,9,10 (sağ el gösterilerek sayılır )  

   

TIRTIL 

Bir tırtıl varmıĢ karnı çok acıkmıĢ(karın el ile ovulur) 

Ağaca tırmanmaya baĢlamıĢ(parmaklar sol koldan baĢlayarak tırmanma hareketi 

yapar) 

Tıkırda tıkır tıkırda tıkır(saça kadar gelir saçtan bir tutam tutulur) 

Ağaçta bir yaprak bulmuĢ yemeye baĢlamıĢ(yeme hareketi) 

Çıtırda çıtır çıtırda çıtır) 

Karnı çok doymuĢ 



Oynamaya baĢlamıĢ(parmaklar Ģıklatılarak oynanır) 

ġıkırda Ģıkır Ģıkırda Ģıkır 

Ağaçtan aĢağıya inmeye baĢlamıĢ(eller vücudan dolaĢtırılır)patırda patır patırda 

patır 

 

ÖRÜMCEK KARDEġ 

Örümcek kardeĢ duvara, (Parmaklar üst üste konur, serçe parmaktan baĢlanarak 

parmak uçları oynatılır.) 

Tırmandı tırmandı,  

Yağmur yağdı yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.) 

Örümcek kardeĢ ıslandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıĢtırılır.) 

GüneĢ açtı açtı, (Kollar yarım daire Ģeklinde, yukarıda açılır.) 

Örümcek kardeĢ kurudu, 

Yavrularını toplayıp 

Uykuya daldı. (Avuç içleri birleĢtirilip, yanağa konur.) 

 

ġĠĠRLER 

 

SEVGĠ 

Ġhtiyaçtır aslında, 

Her insanın hayatında 

Olmazsa olmazdır sevgi 

Haydi sende sev herkesi! 

Sevgi görmemiĢ bir ağaç büyür mü? 

Ya da bir insan 

Hepsi sevgi görmelidir 

Haydi, sende sev herkesi! 



Her Ģeyden önemli sevgi bazen, 

Ya sevgisiz kalanlar  

Sevelim, sevilelim haydi sende sev herkesi 

 

SĠVĠL SAVUNMA 

Afet, SavaĢ Olursa 

YetiĢir Sivil Savunma 

Kurtarır Sivilleri 

Yardım Eder Onlara 

 

SavaĢ Yıkıntı Afette 

Veririz Biz Elele 

Sivil Savunma Ġle Birlikte 

Mutlu Oluruz Yine 

 

ġARKILAR 

 

KÜÇÜK ASLANCIK 

Bir küçücük aslancık varmıĢ 

Bir küçücük aslancık varmıĢ 

Çöllerde ko ko koĢar oynarmıĢ 

Çöllerde ko ko koĢar oynarmıĢ -2 

Babası onu çok severmiĢ 

Babası onu çok severmiĢ 

Sen benim ca ca canımsın dermiĢ 

Sen benim ca ca canımsın dermiĢ -2 

Aslan baba harbe gidince 



Aslan baba harbe gidince 

Küçüğü ra ra rahatı bitmiĢ 

Küçüğü ra ra rahatı bitmiĢ-2 

Aslan baba harpte vurulmuĢ 

Aslan baba harpte vurulmuĢ 

Küçüğü çö çö çölden kovulmuĢ 

Küçüğü çö çö çölden kovulmuĢ -2 

Bu öykünün sonu pek hoĢtur 

Bu öykünün sonu pek hoĢtur 

Söylemem söy söy söylemem boĢtur 

Söylemem söy söy söylemem boĢtur -2 

 

ĠKĠ ĠNATÇI KEÇĠ 

Bir köprüde karĢılaĢmıĢ, iki inatçı keçi 

Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay 

Hep huysuzluk inatçılık bu keçilerin suçu 

Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay 

Tam köprünün ortasında, iki keçi toslaĢmıĢ. 

Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay 

Ġkisi de suya düĢmüĢ, bunu görenler ĢaĢmıĢ 

Hah ha hay, hah ha hay ha ha ha ha hay 

 

ÇEKĠRDEKSĠZ DOMATES 

Çekirdeksiz domates düĢmüĢ yollara  

Çekirdeklerini tek tek bulmaya 

Yolda inciri görmüĢ 

GitmiĢ onun yanına 

Nerde çekirdeklerim 



Sende mi ki acaba? 

Ġncir buna çok gülmüĢ. Ahahaha! 

Ya ne iĢi var senin çekirdeklerinin ben de. 

Domates buna çok üzülmüĢ ama yoluna devam etmiĢ... 

Çekirdeksiz Domates düĢmüĢ yollara  

Çekirdeklerini tek tek bulmaya 

Yolda çileği görmüĢ 

GitmiĢ onun yanına 

Nerde çekirdeklerim 

Sende mi ki acaba? 

Çilek buna çok gülmüĢ. Ahahaha! 

Ya ne iĢi var senin çekirdeklerinin ben de. 

Domates buna çok üzülmüĢ ama yoluna devam etmiĢ... 

Çekirdeksiz Domates düĢmüĢ yollara  

Çekirdeklerini tek tek bulmaya 

Yolda Ģeftali görmüĢ   

GitmiĢ onun yanına 

Nerde çekirdeklerim 

Sende mi ki acaba? 

ġeftali buna çok gülmüĢ. Ahahaha! 

Ya ne iĢi var senin çekirdeklerinin ben de. 

Domates buna çok üzülmüĢ ama yoluna devam etmiĢ.. 

 

TEKERLEMELER 

TAVUK 

Pazara gidelim, 

Bir tavuk alalım, 



Pazara gidip, 

Bir tavuk alıp ne yapalım? 

Gıt gıdak diyelim. 

Happur huppur, 

Happur, huppur yiyelim 

 

TAVġAN 

Kapıdan tavĢan geçti mi? 

Geçti 

Tuttun mu? 

Tuttum 

Kestin mi? 

Kestim 

Tuzladım mı? 

Tuzladım 

PiĢirdin mi? 

PiĢirdim 

Bana ayırdın mı? 

Ayırdım 

Hangi dolaba koydun? 

Çık çık dolaba koydum 

Haydi, al getir 

Getiremem 

Neden getiremezsin? 

Kara kediler yemiĢ. 

Vay vay, miyav 



 

BĠLMECELER 

Yaraları sarar, hastalara bakarım 

Bembeyaz giyinirim 

Biliyorum ki hemen, kim olduğumu bildiniz (Doktor) 

 

Yürüyerek dolaĢır, 

Her eve mektup taĢır. (Postacı) 

 

Daldan dala konar göklerde 

Özgürce kanat çırpar 

Cik cik diyerek her yerde yem arar.(KuĢ) 

 

OYUN ETKĠNLĠKLERĠ 

Uzun kulaklı tavĢan oyunu  

Dik dur kardeĢim oyunu 

Elim oyuncakta oyunu 

Ahtapot oyunu 

 

FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠ  

 FASULYE-NOHUT VEYA MERCĠMEK ÇĠMLENDĠRME 

Deneyin Amacı: Fasulyenin,  nohudun veya mercimeğin büyümesini gözleme 

Araç-Gereçler: Mercimek veya Fasulye veya Nohut ,Kaplar, Pamuk, Su, 

 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. 

 

 KABUKLU MANDALĠNA DENEYĠ 

Deneyin amacı: Hangi mandalina yüzecek hangisi batacak gözlemlemek 

Deneyde kullanılan araç gereçler: 2 adet büyük bir cam bardak, 

Deneyin yapılıĢı: Ġlk olarak mandalinayı inceleyim. Kabukları soyulmuĢ olan mandalinayı 

bardağa atalım ve gözlemleyelim. Kabuklu mandalinayı bardağa atalım ve gözlemleyelim. 

Deneyin sonucu: Kabuklu mandalinanın içerisinde hava vardır ve o hava mandalinayı 

suyun yüzeyinde tutar. 

 

 HAYVANLARIN GÖLGELERĠNĠ ĠNCELĠYORUZ 

 

Deneyin amacı: Gölge nedir öğrenmek ve hayvanları gölgelerinden tanımak 

Deneyde kullanılan araç gereçler: Siyah fon kartonu, Un, Elek, Oyuncak Hayvanlar 

Deneyin yapılıĢı: Siyah fon kartonunun üzerine hayvanları dizelim çocuklarla birlikte 

unları hayvanların üzerine eleyelim. Daha sonra hayvanları kartonun üzerinden alalım ve 

kartonun üzerindeki gölgeleri inceleyelim. 

Deneyin sonucu: Gölgeler hakkında sohbet edelim. Hangi gölgenin hangi hayvana ait 

olduğunu tahmin edip, bulmaya çalıĢalım. 

 

 

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

 

 Tanem Nur DEMĠREL, Nehir ARAS, Eymen KÜRKÇÜ, Doruk 

ġEHĠTLĠOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2018-2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ġUBAT AYI 

GEZĠ VE ETKĠNLĠK PROGRAMI 
 

 

 

MĠNĠK ADIMLAR-RENKLĠ KELEBEKLER(3*4 YAġ) 
 

 Mutfak Atölyesi:05/02/2019 Saat:10:30(Okulumuz da) 

 Drama Pandomim Gösterisi:13/02/2019 Saat:10:00 (Doğa Koleji) 

 Resim Sergisi AçılıĢı: 21 ġubat 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… 


