
“ 
 
 
 

 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

 
 

 

RENKLİ KELEBEKLER SINIFI- BAL ARILARI SINIFI 

KASIM Ayı Bülten 

 
KASIM 2019 

 

SAYI 2 

 

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE 

Sizler yaşadıkça çocuklarım  

Ben de yaşıyorum demek,  

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,  

Sizler yaşadıkça çocuklarım  

Elele  

Yanınızdayım 

                                               Sizler yaşadıkça çocuklarım 

                                               Daha ferah içim, 

                                               Gök daha geniş denizler daha geniş, 

                                               Vatan ya vatan, 

                                               Vatan sonsuzluktan gelmiş 

                                               Sonsuzluğa açılan yol 

                                               Vatan siz. 

                                                                           A. Rıza ERGÜVEN 

 

                 10 Kasım Atamızı kaybettiğimiz gün değildir. Ölümsüzleşip fikirlerine  

daha sıkı bağlandığımız gündür. 10 Kasımlar yas tutma günü değildir. Onun fikrine 

ve devrimlerine bağlılığımızı yeniden haykırmanın  günüdür. 

                                                                                    

                                                                                               İBRAHİM GÜLCAN 



 

              Öğretmenlik insanlık boyunca anlamı,ölümsüzlüğü olan bir meslektir.Biz  

Özel Çamlık Anaokulu Ailesi olarak başta Baş Öğretmenimiz  M.Kemal Atatürk  

 Ve okulumuz öğretmenlerinin “Öğretmenler Gününü” en  içten dileklerimizle 

kutluyoruz. 

               Dünyanın  her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve  

saygıdeğer unsurlarıdır. 

 

ATAM SENİ ÖZLEMLE VE SAYGIYLA ANIYORUZ ! 

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

 
Atatürk haftasını işliyoruz. 

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü hakkında sohbet ediyoruz. 

Kızılay haftasını işliyoruz. 

Lösemili çocuklar hakkında sohbet ediyoruz. 

Dünya çocuk haklarını gününü kutluyoruz. 

Ağız ve diş sağlığının önemini konuşuyoruz. 

Öğretmenler gününü kutluyoruz. 
 
 

 

KAVRAM ÇALIŞMALARI 

 
Yeşil rengi tanıyoruz. 

Mavi rengi tanıyoruz. 

Dikdörtgen şeklini tanıyoruz. 

Açık kapalı kavramını öğreniyoruz. 

Gece ve gündüzü öğreniyoruz. 

Uzun kısa kavramını öğreniyoruz. 

Sonbahar mevsimini öğreniyoruz. 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

 
Yardımlaşma nedir? 

Sorumluluk nedir? 

 



 

PARMAK OYUNLARI 
 

Kızılay 

 
Büyük evler, (İşaret, orta, yüzük parmaklar gösterilir.) 

Küçük evler, (Serçe ve başparmaklar tutulur.) 

Deprem olunca sallanır. (Parmaklar sallanır.) 

Sağlam olmayanlar yıkılır. (Parmaklar kapatılır.) 

Kızılay gelir, (İşaret ve başparmakla ay yapılır.) 

Çadır getirir, (Sağ ve sol el işaret ve başparmakla üçgen yapılır.) 

Teşekkürler Kızılay. (Eller kalbin üzerinde birleştirilir.) 

 

Atatürk Sevgisi 
 

Atatürk çocukları çok severmiş (İki kol başın üzerinden yanlara doğru açılır) 

Bu güzel ülkeyi bizlere armağan etmiş (Eller kucakta kavuşturulur) 

Görebilseydim ATAM’I 

Yanaklarından öperdim önce (Yanaklar tutulur,öpme hareketi yapılır) 

Çiçek bahçesinden çiçek toplardım (Ellerle çiçek toplarmış gibi yapılır) 

Önce gül (Sağ elin baş parmağı gösterilir diğer parmaklar kapatılır) 

Menekşe (Sağ elin işaret parmağı gösterilir diğer parmaklar kapatılır) 

Papatya (Sağ elin orta parmağı gösterilir diğer parmaklar kapatılır) 

Sonra lale (Sağ elin yüzük parmağı gösterilir diğer parmaklar kapatılır) 

Gelincikte toplar (Sağ elin serçe parmağı gösterilir diğer parmaklar kapatılır) 

ATAM’A armağan ederdim (Sağ elde çiçek varmış gibi tutulur ve uzatılır) 

 

 

Öğretmenler Günü 

 

Öğretmenim bir tanedir! ( Sol elin işaret parmağı gösterilir.) 

Onu çok severim. ( Sağ elin işaret parmağı, sol elin işaret parmağı çevresinde 

döndürülür.) 

O konuşurken, ben dinlerim. ( Sol elin işaret parmağı hareket ettirilir. Diğerleri 

hareketsiz durur.) 

Çok şeyler öğrenirim. 

Şarkı söyler, dans ederiz. ( Parmaklar el ile birlikte hareket ettirilir.) 

Gezmelere gideriz. ( Parmaklar yürütülür. ) 

Öğretmenler gününde ( Sağ elin işaret parmağı hareket ettirilir. Diğerine dokundurulur.)  

Ona çiçek veririm. 

Ellerinden öperim. 

 

Günün Kutlu Olsun 
Bugün senin günün ( İşaret parmağı ile öğretmen işaret edilir.) 

Günün kutlu olsun ( İki el yanlara eğilerek açılır.) 



Hep yüzün gülsün ( Gülme hareketi yapılır.) 

Gözyaşın hiç akmasın ( İki işaret parmağı gözlere götürülür.)Bütün sevgiler senin olsun 

Öğretmenim. ( Eller yana açılıp göğüste birleştirilip ileri uzatılır.) 

 

 

ŞİİRLER 

 

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ 
 

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir 

Bu vatan bu topraklar cömert 

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez 

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez 

 

Ben de etten kemiktendim elbet 

Ben de bir gün geçecektim elbet 

İki Mustafa Kemal var iyi bilin 

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta 

Ruh gibi bir şey görünmez 

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez 

 

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda 

Bilimin yapıcılığın aydınlığında 

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben 

Evrensel yepyeni buluşlarda 

Geriliği kovmuşum ben dönmez 

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez 

 

Başın mı dertte beni hatırla 

Duy beni en sıkıldığın an 

Baştan sona herşeyiyle bu vatan 

Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez 

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez 

 

Afet Eğitimi 
 

Deprem, heyelan, sel, su taşkını 

Çığ, fırtına, kuraklık, orman yangını 

İklim değişikliği ve erozyon da afettir 

Afet, afet eğitimiyle yenilir 

 

Evde, okulda, sokakta, iş yerinde 

Önlem alınmalı her yerde 

Yazı, fotoğraf, resim, film ve afişler 

Afetten korunmayı öğretirler 



 

Afet, korunulması gereken felakettir 

Önceden hazırlık gerektirir 

Aksi takdirde maddi-manevi yıkımdır 

Afet, insan hayatını kesintiye uğratır 

 

Acil olarak toplum kültürü oluşturmalı 

Bireyin davranışları buna göre olmalı 

Amaç, zararları en aza indirmektir 

Afet, önlem alınmazsa ölüm demektir. 

 

 

Öğretmenim 

 
Güler yüzlü öğretmenim, 

Bir tanesin, canım benim. 

Masallarla bilmeceler, 

Anlatırsın neler neler... 

 

Kalemimi tutamazken 

Kitabımı açamazken 

Bir de baktım yazıyorum, 

Sular gibi okuyorum. 

 

 

ŞARKILAR 

 

Atatürk Şarkısı 
Ben seni hiç görmeden sevdim 

Sesini hiç duymadan hissettim 

Yokluğun belki de ilk hüznümdü 

 

Atam sana kavuşmadan özledim. 

Varlığın dağ taş deniz ülkemde 

Seninle yürürüz geleceğe 

 

Çoktan göklere yükselsen de 

Senin yerin kalbimizde 

Kalbimizdeeeeeeeeeeeeeee 

 

Atatürk Işık Bana 

 
Türkiyemin dört yanında 

Bayram bugün sevinçliyim 



Mutluluk var insanında 

Gelecekten ümitliyim 

 

Atatürk bir ışık bana 

Yeryüzünde övünç bana 

Varlığıyla gururluyum 

Bu bir ömür yeter bana 

 

Milletime armağan var 

Heyecanlı kıvançlıyım 

Yaşayacak cumhuriyet 

Çünkü sonsuz inançlıyım 

 

Atatürk bir ışık bana 

Yeryüzünde övünç bana 

Varlığıyla gururluyum 

Bu bir ömür yeter bana 

 

 

 

Sen Varsın Öğretmenim 
 

Aşımda ekmeğimde 

İşimde 

Ülkenin her yerinde 

Sen varsın hep öğretmenim 

 

Pırıl pırıl bir kalp desem 

Sevgi hüner sanat desem 

Can desem canım desem 

Sen varsın hep öğretmenim 

 

Köyümde kentlerimde 

Yurdumun her yerinde 

Dağlarda esen yelde 

Sen varsın hep öğretmenim 

 

 

Biricik Öğretmenim 

 
Daha yaşım dolmadan  

Okula başlamadan 

Tanıtmışlardı seni 

Biricik öğretmenim 

 



Yazmayı sen öğrettin 

Yaşamı sen bellettin 

Hesabı sen kavrattın 

Biricik öğretmenim 

 

Güzel şarkı söylüyor 

Resimler yapıyorum 

Hepsi senin eserin 

Biricik öğretmenim 

 

 

 

TEKERLEMELER 

 

Atatürk 
Atatürk orduda 

Düşman kapıda 

Atatürk savaşmış 

Düşman kaçmış 

Bu güzel yurtta 

Çiçekler açmış. 

 

Dişler 
Ön dişler arka dişler 

Ne çok iş işler 

Yiyecekleri yutabilmek için küçültür, öğütür 

Yiyecekler miğdeye hazır olarak gider. 

 

 

NEREDEN GELİRSİN? 

 
Nerden gelirsin? 

Zikzak kalesinden. 

Ne gezersin? 

Açlık belasından. 

Nerde yattın? 

Beyin konağında. 

Altına ne serdiler? 

Perde. 

Desene kupkuru yerde. 

Bıyıkların neden yağ oldu? 

Bıldırcın eti yedim. 

Bıldırcın yağlı mıydı? 

Gökte uçarken gördüm. 



Saçların neden ağardı? 

Değirmenden geldim. 

Değirmen dönüyor mu? 

Zımbırtısını duydum. 

Ayakların neden ıslandı? 

Çaydan geçtim. 

Çay derin miydi? 

Köprüyü dolaştım, 

İşte geldim sana ulaştım. 

 
 

 

BİLMECELER 

 
Atam orda yatıyor, 

Meşaleler yanıyor, 

Asker onu bekliyor. 

 (Anıt-Kabir) 

 
Yurdumuzu kurtaran 

Türkiye yi kuran 

En büyük Türk 

En büyük insan 

(ATATÜRK) 

 
Kutu kutu odalar 

İçinde ne güzel 

Oyuncaklar,kitaplar 

Oyun oynar 

Şarkı söylerler 

Öğretmenler çocuklar 

(Okul) 
 

 

 

Hem arkadaştır 

Tatlıdır sesi 

Hem anne-babadır 

İçimizden en bilgilisi 

(Öğretmen) 

 

 

 

 



OYUN ETKİNLİKLERİ 
 

Dinle beni söyle ismimi 

Kedi fareyi yakala 

Aman avcı vurma 

Çoban kuzular ve kurt 

Denizde dalga var 

Bahçedeki midilli 

Zıpzıp tavşan 

 

 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

 

 BONİBON DENEYİ 

Deneyin Amacı: Bonibonlardan gökkuşağı oluşturma 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: Bonibonlar,sıcaksu,düz tabak 

Deneyin Yapılışı: Önce bonibonları tabağa dizelim. Daha sonra orta kısmından suyu 

dökelim. Ve olacakları izlemeye başlayalım. Sıcak su kullandığımız için suyu büyükler 

dökerse daha iyi olacaktır. Çocuklarımız yanmasın. Ve sonuç mükemmel.  

 

 LAHANA DENEYİ 

Deneyin Amacı: Lahana yapraklarının suya ihtiyacı 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: 4 adet içi su dolu şişe, 4 tane de lahana yaprağı , 

gıda boyası 

Deneyin Yapılışı: İçi su dolu olan dört bardağa sırasıyla gıda boyalarını ekleyin sonra da 

üzerlerine lahana yaprağı batırın, bir gece boyunca bekleyin. Yapraklardaki renk 

değişimlerini hep birlikte izleyin. 

 

 DİŞ DENEYİ 

Deneyin Amacı: Fırçalanan ve fırçalanmayan diş arasındaki farkı görebilmek 

Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler:2 adet yumurta,2 bardak su,dişfırçası,diş macunu 

Deneyin Yapılışı: Her yumurtayı 1 bardak suyun içine koyduk.Bardakların üzerine 

fırçalanan ve fırçalanmayan yumurta olarak yazdık.Fırçalanan yumurtanın her gün suyunu 

değiştirdik ve fırçaladık.Diğer yumurtaya hiç dokunmadık.1 hafta sonra yumurtaları 

inceledik. 

. 

 



DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 

  

Kasım Ayı Doğanlar; Mithat Toprak ASLAN,  

  

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKİM AYI 

GEZİ VE ETKİNLİK PROGRAMI 

RENKLİ KELEBEKLER-BAL ARILARI  SINIFI (5-6 YAŞ) 

 STEM Atölye Çalışması:05/11/2019  Salı  Saat:10:00 (İzmir  Özel 

Tevfik Fikret İlkokulu -Bornova Kampüsü) 

 10 Kasım ATATÜRK’Ü Anma Töreni: 11.11. 2019 Pazartesi  Saat 10:00 

(Tören sadece öğrencilerimize yöneliktir. ) 

 Karagöz Hacivat Tiyatro Gösterisi: 12/11/2019 Salı  Saat:10:00 

(Sadece öğrencilerimize yöneliktir)  

 2020 Takvimi için Fotoğraf Çekimi: 13/11/2019  Çarşamba             

Saat 10:00   (Okulumuz da ) 

 Deprem ve Yangın Eğitim Tatbikatı:19/11/2019  Salı 

Saat:10:00(Okulumuz da) 

 Öğretmenler Günü Partisi: 26/11/2019 Salı   Saat 15:30 – 16:30                      

( Okulumuz Yemekhanesi)    

 

 

 

 

 

Bültenimiz Her Ayı İlk Salı Günü  Sizlere Ulaşmaya Devam Edecek.Önümüzdeki Ay Tekrar 

Görüşmek Dileğiyle….. 

 

 


