
                                                                       

 

ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

            

MİNİK YILDIZLAR-MAVİ YUNUSLAR  – DENİZ YILDIZLARI  SINIFI 

Kasım 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 SEVGİYLE  ANIYORUZ ! 

 TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

10 Kasım Atatürk haftasını işliyoruz. 

Atatürk ve Atatürk ü Anma günü hakkında konuşuyoruz. 

Çocuk hakları hakkında sohbet ediyoruz. 

Kızılay haftasını işliyoruz. 

Ağız ve diş sağlığının önemini konuşuyoruz. 

Öğretmenler günü hakkında bilgi ediniyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMALARI 

Siyah-mavi renklerini öğreniyoruz. 

Üçgen şeklini öğreniyoruz. 

Uzun-Kısa kavramını öğreniyoruz. 

Mutlu, kızgın,üzgün kavramlarını öğreniyoruz. 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Yardımlaşma nedir? 

Sorumluluk nedir? 

 

 



PARMAK OYUNLARI 

FASULYE 

Fasulye büyüdü(2 kez eller havaya kaldırılarak büyüme hareketi yapılır.) 

Bulutlara kadar 

Ömer tırmandı(2 kez sınıfınızdaki çocuklardan herhangi birinin de ismi söylenebilir. Tırmanma 

hareketi yapılır.) 

En üstüne kadar 

Yukarıda dev var(2 kez işaret parmağı ile yukarı gösterilir.) 

Kahkahalar atar 

Ha hah ha ha hah ha (gülme hareketi yapılır.) 

 

ÇAL KAPIYI 

Çal kapıyı çal ( Sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır )  

Bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, gözlük gibi 

halka yapılır ) 

Çevir mandalı (Burun el ile bükülür ) 

Gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) 

Al bir iskemle ( Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir ) 

Otur şuraya ( Öteki kulak memesi tutulur, çekilir ) 

Nasılsın bu gün xxxx (çocuğun adı)? ( Çene tutulur, sallanır ) 

ÖRÜMCEK AİLESİ 

Anne örümcek duvara tırmanmış. 

Yağmur yağmış onu ıslatmış, 

Güneş açmış onu kurutmuş, 

Rüzgar esmiş onu fırlatmış. 

Baba örümcek duvara tırmanmış. 

Yağmur yağmış onu ıslatmış, 

Güneş açmış onu kurutmuş, 

Rüzgar esmiş onu fırlatmış. 

Yavru örümcek duvara tırmanamamış. 

Çok yemiş, Çok çalışmış, çok uyumuş. 



Bir daha denemiş. 

Yavru örümcek duvara tırmanmış. 

Yağmur yağmış onu ıslatmış. 

güneş açmış onu kurutmuş. 

Rüzgar esmiş onu fırlatmış.. 

 

ŞİİRLER 

ÖĞRETMENİM 

Okumayı yazmayı, 

Sayıları saymayı, 

Güzel resim yapmayı, 

Sensin bana öğreten. 

 

Büyükleri saymayı,  

Küçükleri sevmeyi, 

Yurda hizmet etmeyi, 

Sensin bana öğreten. 

Kasabamı köyümü, 

Vatanımı yurdumu 

Ulusumu soyumu 

Sensin bana öğreten. 

 

10 KASIM 

 

Yıl bin dokuz yüz on dokuz, 

Mevsim sonbahar, 

Dolmabahce'de bugün, 

Matem havası var. 

 

Saat dokuzu bes gece, 

Mavi gözler kapanmıs, 

Atmamızın basında, 



Gözyası dökenler varmıs. 

 

Acı haber cok cabuk, 

Bütün yurda dağıldı, 

Düşmanlar yarı yarıya indi bugün, 

Bir millet öksüz kaldı. 

 

29 EKİM 

Bizle başlar asalet 

İçimizde hürriyet 

Vatanımız Türkiye 

Yaşasın Cumhuriyet 

 

Çünkü Atamız kurdu 

Yoktan var etti yurdu 

Düşmanları korkudan 

Terk eyledi hududu 

 

Cumhuriyet Atamızın 

Kurduğu eseridir 

layık olan yaşasın 

Sonsuzluk güneşidir. 

 

ÇOCUK 

Çocuk deyip geçmeyin, 

Onun da dünyası var, 

Güzel-çirkin seçmeyin, 

Her çocuk şefkat arar. 

 

Bir kez düşün kendini, 

Çocuktun daha önce. 



Eksik etme sevgini, 

Bir küçüğü görünce. 

 

O, yuvada bir çiçek, 

Sonra meyve verecek  

Toplum doğacak ondan, 

Ülkemiz yükselecek.  

 

ŞARKILAR 

 

ATATÜRK ÖLMEDİ  

 
Atatürk ölmedi 

Yüreğimizde yaşıyor 

 

Uygarlık savaşında 

Bayrağı o taşıyor 

Her gücü o aşıyor 

 

Türklüğe güç veren 

Devrimler senin 

Yurduma çizdiğin 

Aydın yol senin 

Gençlik senin 

Sen gençliğinsin 

Ölmedin ölemezsin - 2 kez 

 

BİR DÜNYA BIRAKIN  

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar  

El ele el ele verin çocuklar  

 

Bir vatan bırakın biz çocuklara  

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla  

 

Bir bahçe bırakın biz çocuklara  

Göklerde yer açın uçurtmalara  

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar  



El ele el ele verin çocuklar  

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar  

El ele el ele verin çocuklar  

 

Bir barış bırakın biz çocuklara 

Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya 

 

Bir dünya bırakın biz çocuklara 

Yazalım üstüne sevgili dünya 

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar  

El ele el ele verin çocuklar  

 

1881 DE BİR BEBEK DOĞDU  

 
1881 de bir bebek doğdu.. 

Annesi adını Mustafa koydu.. 

Sarı saçlı mavi gözlü.. 

O güzel bebek.. 

Büyüdü büyüdü. 

Atatürk oldu.. 

 

SAAT 9’U 5 GEÇE 

Atam dolma bahçede 

Gözlerini kapamış 

Bütün dünya ağlamış 

 

Doktor doktor kalksana 

Lambaları yaksana 

Atam elden gidiyor 

Çaresine baksana 

 

Uzun uzun kavaklar 

Dökülüyor yapraklar 

Ben Atama doymadım 

Doysun kara topraklar 

 

ÖĞRETMENİM CANIM BENİM,CANIM BENİM: 

 

Öğretmenim canım benim, canım benim. 

Seni ben çok, pek çok severim 

Sen bir ana, sen bir baba  



Her şey oldun artık bana 

Okut, öğret ve nihayet, 

Yurda yarar bir insan et. 

 

TEKERLEMELER 

KARGA 

Karga karga gak dedi 

çık şu 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 

LEYLEK 

Leylek leylek lekirdek, 

İki dirhem bir çekirdek. 

Lak lak eder kuş dilince, 

Göçüp gider güz gelince. 

Yedi iklim dört bucak, 

Gezip tozar şen şakrak. 

KAPLUMBAĞA 

Sırtında kocaman top, 

Kaplumbağa tortop. 

Evini taşır yorulmaz. 

Uzağa gider uslanmaz. 

Dere tepe dolaşır, 

Yarışta sona kalır. 

BİLMECELER 

Gökte durur paslanmaz 

Suya girer ıslanmaz(Güneş) 

 

Beş parmağı var 

Ne canı var, ne kanı var(Eldiven) 

Düşmanı kovdu, 

Cumhuriyeti kurdu. (Atatürk) 



Üfleyerek şişirilir, 

Patlatmak gerekir, 

Ucuna ip bağlarsan, 

Yanında gezdirilir. (Balon) 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ 

Görmeden Tanı oyunu 

Nesi var? oyunu 

Kaşıkla top taşıma oyunu 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

 

 MIKNATIS DENEYİ 

Deneyin Amacı:Mıknatıs hangi maddeleri çektiği, hangi maddeleri ittiği hakkında bilgi sahibi 

olmak 

Deneyde Kullanılacak Araç Ve Gereçler: Mıknatıs, Kağıt parçaları, Ataç 

Deneyin Yapılışı: Öğretmen deney araç gerecini masaya hazırlar. Yapacakları etkinliğin ne 

olduğunu söylemeden masadaki araç gereçlerin neler olduğunu, isimlerini ve ne işe yaradıklarını 

söylemelerini ister. Masadaki malzemelerle ne yapabileceklerini sorar ve onların araç-gereç 

üzerindeki fikirlerini söylemelerini sağlar. Sonra da kendisi masadaki araç gereçlerle ne 

yapacaklarını anlatır. Mıknatısın ne olduğunu, neden yapıldığını, ne işe yaradığını, neleri toplayıp 

neleri toplamadığını açık bir şekilde anlatır. Yaparak- yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle 

mıknatıs önce kağıt parçalarına tutulur. Neler olduğu gözlenir ve açıklamada bulunulur. Sonra 

mıknatıs masaya dökülen ataçlara  doğru tutulur. Neler olduğu gözlenir ve açıklamalarda bulunulur. 

 

 ELEKTRİKLENME DENEYİ 

Deneyin Amacı: Elektriklenme nasıl oluşur? 

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler: Balon, yünlü kumaş, kağıt parçaları,  

Deneyin Yapılışı: Kağıt parçaları masanın üzerine dökülür. İlk olarak balon kağıtların 

üzerine tutulur.Kağıtların balona yapışmadığı görülür.Daha sonra balon yünlü kumaşa 

sürtülür ve tekrar kağıtların üzerine tutulur. 

 

 



DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 

  

 Kasım Ayı Doğanlar; Göktuğ OKUMUŞ 

  

  

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASIM AYI 

GEZİ VE ETKİNLİK PROGRAMI 

 

MİNİK YILDIZLAR-MAVİ YUNUSLAR- DENİZ YILDIZILARI SINIFI (3-4 YAŞ) 

 Jimnastik Kulüp Etkinliği: 05/11/2019 Salı Günü 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 ve Hacivat Gölge Oyunu: 12/11/2019 Salı Saat:10:30 (Okulumuz da) 

 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  Saat 15:30 – 16:30  ( Okulumuz 

Yemekhanesi)    

 

 

 

 

 

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

Tekrar Görüşmek Dileğiyle….. 


