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ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

 

ŞİRİNLER SINIFI-GÖKKUŞAĞI SINIFI MAYIS AYI BÜLTEN 

 “ANNE  demek, 

Herkesin Yerini Tutabilen , Ama 

Kimsenin Onun Yerini Tutamadığı Kişidir,  

ANNE ….. 

Hem Anne ,Hem Baba Olabilen Kişidir  

ANNE... 

Herkes Bir Kişi İken  Tek Başına Bin Kişidir 

 ANNE……………………… 

    (Anonim) 

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et denseydi bana ,sanırım hiç 

düşünmeden cevabım “ANNEM” olurdu. Değeri biçilemeyen Dünya`nın en güzel 

annelerinin “Anneler Günü’ nü” Çamlık Anaokulu  Ailesi olarak kutluyor ve sizleri çok 

seviyoruz. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı;  Geçmişin minikleri 

şimdinin Gençleri Atamızın açtığı bu yolda durmaksızın yürümeye devam ediyoruz. 

Çamlık` ın minikleri olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyor, 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı`nı kutluyoruz. 

 Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir 

varlıktır gençlik. Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 



TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ 

“Şeker Bayramı” hakkında sohbet ediyoruz. 

“Anneler Günü” hakkında sohbet ediyoruz . 

“Müzeler Haftası” hakkında sohbet ediyoruz. 

“Trafik Haftası” hakkında sohbet ediyoruz. 

“Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” hakkında sohbet ediyoruz. 

 

KAVRAM ÇALIŞMALARI 

Siyah rengi tanıyoruz . 

Gri rengi tanıyoruz . 

Islak  – kuru kavramını öğreniyoruz . 

Sesli  – sessiz  kavramını öğreniyoruz . 

Yukarı-aşağı kavramını öğreniyoruz. 

Ön –arka kavramını öğreniyoruz . 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Barış  Nedir? 

Duyarlılık Nedir? Öğreniyoruz 

 

PARMAK OYUNLARI 

ÖRÜMCEK 

Mini minnacık örümcek (İki elin karşılıklı baş ve işaret parmakları birleştirilir.) 

Duvara tırmandı. (Parmakla döndürüle döndürüle yukarıya doğru çıkarılır.) 

Yağmur yağdı, (Parmaklarla yağmur yağması hareketi yapılır.) 

Örümcek oluğa saklandı, (Eller büzülüp, çene altına yapıştırılır.) 



Sonra güneş açtı, (Kollar yarım daire şeklinde, yukarıda açılır.) 

Oluğu kuruttu ve mini minnacık örümcek bir daha tırmandı. (İki elin karşılıklı baş ve 

işaret parmakları birleştirilir, parmakla döndürüle döndürüle yukarıya doğru çıkarılır.) 

 

KARINCA 

Karıncanın canı sıkılmış (Çömelerek parmaklar ayaklar üzerinde gezdirilir.) 

ağaca çıkmak istemiş. 

Tıkır da tıkır (Ayaklardan bele kadar parmaklar tıkırda tıkır denilerek yürütülür.) 

tıkır da tıkır… 

Çok yoruldum biraz dinleneyim demiş (Eller bele konularak durulur.) 

Tıkırda tıkır (Belden boynun altına kadar parmaklar yürütülür.) 

tıkırda tıkır… 

Çok yoruldum demiş (Boynun altında dinlenilir.) 

Biraz dinleneyim 

Tıkır da tıkır 

tıkır da tıkır … (Parmaklar başın üzerine kadar yürütülür.) 

Çok yoruldum biraz dinleneyim demiş (Başın üzerinde dinlenilir.) 

Bir sağ bakmış bir sola bakmış (Eller bir sağ bir sola çevrilir.) 

Aaaaaaaaaaaaaaaaa! burası çok yüksek demiş (Çığlık atılır.) 

Tıkır tıkır tıkır…aşağıya inmiş (Parmak hızla vücudundan yere indirilir.) 

 

PENCERE 

Odamda küçük bir pencere var (İki el yan yana açılıp, kapatılır.) 

Kolunu çevirip açarım (Açma hareketi yapılır.) 

Penceremden başımı uzatıp (Baş hafifçe öne uzatılır.) 

Sağa sola bakarım. (Baş sağa, sola hareket ettirilir.) 



Penceremin önünde temiz hava alırım. (Kollar yana açılıp nefes alınarak ciğerler şişirilir.) 

Akşam olunca kapatır, (Kapatma hareketi yapılır.) 

Yatağıma yatarım. (Uyuma hareketi yapılır.) 

 

ŞİİRLER 

 

ANNECİĞİM 

Sen yapraksın,ben çiçeğim. 

Her çiçekte kelebeğim. 

Petek sensin,balı benim. 

Benim güzel anneciğim. 

 

Al yanına,kollarına. 

Sıkı sıkı sarıl bana. 

Gülsün yüzün yaşadıkça. 

Benim güzel anneciğim. 

 

Sen baharda nazlı çiçek, 

Ben çiçekte tombul böcek, 

Sensin beni güldürecek, 

Anneciğim, biriciğim. 

 

Kulağımda tatlı sesin, 

Ninni yavrum uyu dersin, 



Sevgi bağın eksilmesin 

Anneciğim, biriciğim. 

 

TRAFİK KURALLARI 

Taşıta sağdan binelim 

Ancak durunca inelim. 

Bugün konumuz trafik 

Kuralını öğrenelim. 

 

Sağdan yürü kaldırımda 

Dikkatli ol her adımda. 

Eğer kurala uyarsan 

Tehlike yok hayatında. 

 

BİLMECELER 

Dağdan gelir sekerek 

Kuru üzüm dökerek(Keçi) 

 

Üstü çayır biçilir 

Altı çeşme içilir. (Koyun) 

 

Eli sırtında, ayağı karnında 

İzi yıldız gözleri boynuz(Salyangoz) 

 



Bahçede kırda dolaşır 

Evini sırtında taşır(Kaplumbağa) 

 

Karada bayılır suda ayılır. (Balık) 

 

Kuyruklu kumbara 

Ekin taşır ambara(Fare) 

 

Burnu uzun kulakları kepçedir 

Acep neyin nesidir. (Fil) 

 

ŞARKILAR 

 

YILIN 12 AYI 

Ocak, Şubat, Mart, Nisan 

Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos 

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 

İşte ayları bitirdik. 

 

5’ER SAYMA ŞARKISI 

5 10 15 20 

Bak güneş açtı yağmur dindi. 

25 30 35 40 



Evde oturma parka çık. 

45 50 55 60 

Oyunumuz bitti güneş batmış. 

65 70 75 80 

Eve gidip dinlen istersen. 

85 90 95 100 

Yarın yine parkta görüşürüz. 

 

19 MAYIS MARŞI 

On Dokuz Mayıs kurtuluş günü, haydi haydi yürü ileri 

Vardı Samsun’a Mustafa Kemal, haydi haydi yürü ileri 

Samsun’dan Anadolu’ya bir güneş doğdu 

Şahlandı ayaklandı halk düşmanı boğdu 

Başladı büyük savaş sen de katıl arkadaş 

Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerden yaş 

Samsun’da başlayan savaş Samsun’da bitmez 

Toplar da tüfekler de düşmana yetmez 

Başladı büyük savaş sen de katıl arkadaş 

Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerden yaş 

Gün geldi On Dokuz Mayıs bir kıvanç oldu 

Devrimler yürür el ele bir inanç oldu 

Başladı büyük savaş sen de katıl arkadaş 

Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerden yaş 

On Dokuz Mayıs kurtuluş günü haydi haydi yürü ileri… 

 



YAYAYA ARACA  

Yürüyor yürüyor şaşkın ördek 

Yürüyor yürüyor kaldırımda 

Görüyor trafik lambasını 

Duruyor duruyor hemen yanında  

 

Yayaya kırmızı yanıyorsa 

Bekle, kıpırdama 

Kırmızı adam duruyorsa 

Dur dur kıpırdama 

 

Yayaya yeşil yanıyorsa 

Önce bak sola sağa 

Yeşil adam yürüyorsa 

Sen de yürü, hiç durma 

 

"Sola sağa bakıyorum, karşıya geçiyorum" 

 

Gidiyor gidiyor bir araba yolda 

Gidiyor gidiyor bir araba  

Gidiyor gidiyor bir araba yolda 

Gidiyor unutkan balıkla yolda 

 

Araca kırmızı yanıyorsa 

Frenle, dur ışıklarda 



Yayalar yoldan geçiyorsa 

Aman ha kıpırdama 

 

Araca yeşil yanıyorsa 

Durma, git yoluna 

Yayalar da bekliyorsa 

Sen de git rahatça 

"Yeşili bekliyorum, güvenle gidiyorum." 

 

BİLMECE ANNE ŞARKISI 

Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece 

Saklıyor onu iki hece 

Çok güzel aynı anda çok yüce 

Can verir her açan güle 

 

Tatlıdır şeker gibi ilaç tüm dertlere 

Sımsıcak doğar şu kalbime 

Benzemez gördüğüm çiçeklere 

Bilmecem haydi sizce ne? 

 

 

Bizce çok yüceyse melek 

Sımsıcaksa güneş 

Balla kaplı bir petek 

Belki çok uzakta açan 



Güz gelince solan 

En güzel kokan çiçek 

 

Melek değil kanatları yok uçmuyor 

Güneş değil sıcak ama o yakmıyor 

Çiçek değil çiçek gibi o solmuyor 

Değil değil değilse bilmecen nedir? 

 

Anne tabi kanatları yok uçmuyor 

Güneş gibi  sıcak ama o yakmıyor 

Çiçek değil çiçek gibi o solmuyor 

Melek değil bu bilmece tek annedir anne. 

 

BUGÜN BAYRAM ERKEN KALKIN ÇOCUKLAR 

Sen gittin gideli 

İçimde öyle bir sızı var ki 

Yalnız sen anlarsın 

Sen şimdi uzakta 

Cennette meleklerle 

Bizi düşler ağlarsın 

 

Bugün bayram 

Erken kalkın çocuklar 

Giyelim en güzel giysileri 

Elimizde taze kır çiçekleri 



Üzmeyelim bugün annemizi 

 

Sen yaz geceleri 

Yıldızlar içinde ara sıra 

Bize göz kırparsın 

Sen soğuk günlerde 

Kalbimi ısıtan en sıcak anısın 

 

Bugün Bayram 

Erken kalkın cocuklar 

Giyelim en güzel giysileri 

Elimizde taze kır çiçekleri 

Üzmeyelim bugün annemizi 

 

Bugün Bayram 

Çabuk olun çocuklar 

Annemiz bugün bizi bekler 

Bayramlarda hüzünlenir melekler 

Gönül alır bu güzel çiçekler 

 

TEKERLEMELER 

AYVA 

Sarı sarı sarkar, 

Düşerim diye korkar. 

Ne bakla, ne baklava; 



Ayvadır canım ayva. 

Hopla haydi hopla, 

Daldan ayva topla. 

 

KEDİ 

Üşüdü, dondu soğuktan, 

Fare tuttu kovuktan. 

Bizim mırnav kedi, 

Serilip yatar şimdi. 

Horul horul uyur, 

Mırıl mırıl konuşur. 

 

KİRAZ 

Alçacık tepesi var, 

Kırmızı küpesi var. 

Dal ucunda al kiraz, 

Ağzımızda bal kiraz. 

Sepet sepet getirdim, 

Herkeslere yedirdim. 

 

OYUN ETKİNLİKLERİ 

 Çömel kurtul 
 Bülbül kafeste 

 Mendil düşürme 

 Ayna oyunu 

 Eşini bul 

 Kartallar ve güvercinler 



 FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

 

 

 GÖKKUŞAĞI YAĞMURU DENEYİ 

 

Deneyin Amacı:Yoğunluğu büyük olan sıvının altta, yoğunluğu küçük olan sıvının ise 

yukarıda kalması olayının gözlemlenmesi.  

Araç ve Gereçler : Cam sürahi,su, gıda boyası ile renklendirilmiş su ve sıvı yağ 

Deneyin Yapılışı :Sıvı yağın içerisine damlalık yardımıyla gıda boyası ile renklendirilmiş su 

konur ve karıştırılır. Elde edilen renkli yağ su dolu sürehinin içerisine dökülür. İçine 

damlattığımız renkli su yağın içinden süzülüp aşağıya iner. 

 

 NOTALI BARDAKLAR DENEYİ 

Deneyin Amacı:Bardaklara vurulduğunda tanecik sayısı fazla olan (içi dolu) bardakta ses 

frekansı azaldığı için kalın ses oluşur. Boş bardakta sadece bardak titreşeceği için 

bardağın titreşim sayısı yani frekansı daha fazla olur. Böylece bardaktaki su azaldıkça 

ses incelir. 

Araç ve Gereçler:5 adet cam bardak veya cam şişe, renklendirilmiş su ve metal kaşık 

Deneyin Yapılış: Bardaklara farklı miktarlarda su konur. Metal kaşık ile bardaklara 

vurulur ve farklı miktarlarda suyun olduğu bardaklardan farklı tonlarda sesin çıkması 

gözlemlenir. 

 

 LAV LAMBASI DNEYİ 

Deneyin Amacı:Yağ ve suyun birbirine karışmaması, kimyasal reaksiyonlarda gaz çıkışı, 

yoğunluk farkı konularını eğlenceli bir şekilde gözlemlemek. 

Araç ve Gereçler:Bitkisel yağ, boş bir su şişesi, su, gıda boyası, suda eriyen bir tablet, 

el feneri. 

Deneyin Yapılışı:Boş su şişesinin 3/4 ünü sıvı yağ ile doldurduk ve geri kalan kısmını su 

ile tamamlıyoruz. Gıda boyasından 10 damla damlatıyoruz.Su daha yoğun bir madde 

olduğu için aşağı indi ve gıda boyası suda çözünebilir çünkü molekülleri benzer özelliğe 

sahip. Yağ ile su dolu şişeyi ne kadar çalkalasak da birbirlerine karışmayacaktır.Suda 

çözünen tableti şişenin içine atıyoruz ve köpürmesini izliyoruz. Tablet su ile reaksiyona 



girdi ve açığa çıkan karbondioksit gazı su moleküllerin de yukarı doğru taşıdı.Kimyasal 

reaksiyona giren tablet ve su CO2 gazının açığa çıkmasına neden oluyor ve çıkan gaz 

yukarı gidip havaya karışmak istiyor. Köpürtmesi bittiğinde şişenin kapağını kapatıp 

çalkalıyoruz ve yağ ile suyun hiç bir şekilde karışmadığına bir kez daha görmüş oluyoruz. 

El fenerini arkasından tutarak hareketi daha rahat gözlemliyoruz. 

 ASİT DENEYİ 

Deneyin Amacı:Portakal kabuğunda bulunan asit alevle karşılaşınca alevin bir anda 

parlamasına neden olur. Portakal ve mandalina kabuklarını sıktığımız zaman havada küçük 

zerreciklerin oluştuğunu görürüz. Bir kibrit ya da çakmak alevini uçuşan bu minik 

damlacıklara yaklaştırırsak alev alıp yanarlar. Bu duruma kabuk içindeki bir çeşit yanıcı 

esans neden olmaktadır. Kabuğu sıktığımızda elimize yapışkan, yağlı bir sıvı gelir.bu sıvı 

çok hızlı bir şekilde yanar. 

Araç ve Gereçler:Portakal, mum ve çakmak 

Deneyin Yapılışı:Portakal kabuklarını dilimler halinde soyuyoruz. Mumu yakıyoruz. 

Portakal kabuklarının dış kısmı muma gelecek şekilde yaklaştırıyoruz ve kabuğu sıkıyoruz. 

 

DO ĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

 

 

Ada KUTLU, Yusuf Eren MUTLU, Rana ADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAYIS AYI GEZİ VE ETKİNLİK 

PROGRAMI 

 

 ŞİRİNLER SINIFI  -GÖKKUŞAĞI SINIFI 

 

 Mutfak Atölyesi -Yoğurt Mayalama Etkinliğimiz :04/05/2021 Saat:10:00 

 Karaoke Partisi:11/05/2019 Saat:10:00 

 Trafik Kurallarını Öğreniyoruz:20/05/2021  Saat:10:00 

 Geri Dönüşüm Partisi-Aile Katılımı  :25/05/2021 Saat:10:00 



SINIF ÖĞRETMENİ  * KURUM PSİKOLOĞUMUZUN KATILACAĞI                                           

2. VELİ TOPLANTISINA  SİZLERİ  BEKLİYORUZ. 

 

TOPLANTI  GÜN VE SAATLERİ 

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA / MİNİK GEZEGENLER SINIFI 

SAAT: 15:00 – 17:45 

27 MAYIS 2021  PERŞEMBE  /  ŞİRİNLER SINIFI 

SAAT: 15:00 – 17:45 

28 MAYIS 2021  CUMA /  GÖKKUŞAĞI SINIFI 

SAAT: 15:00 – 17:45 

 

 

 

 

Bültenimiz her ayın ilk salı günü sizlere ulaşmaya devam edecek.                             

Önümüzdeki ay tekrar görüşmek dileğiyle… 


