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ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

 

BAL ARILARI SINIFI-PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI BÜLTEN 

 “Anne demek, 

Acıkmak demektir. 

Anne ekmek, anne su                                                  

Anne doymak demektir.                               

Anne demek , 

Özlemek demektir. 

Anne kucak, anne öpücük, 

Anne sevmek demektir. 

    (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 DĠL ETKĠNLĠKLERĠ 

Trafik nedir? İlk yardım nedir? Öğreniyoruz. 

Trafik kurallarını öğreniyoruz. 

Anneler gününün önemini öğreniyoruz. 

Engelli bireylere nasıl davranmalıyız öğreniyoruz. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Ve Gençlik Spor Bayramımızı kutluyoruz. 

 

KAVRAM ÇALIġMALARI 

1-5 arası rakamlar ile toplama-çıkarma öğreniyoruz. 

Kolay-Zor kavramını öğreniyoruz. 

Aç-Tok kavramını öğreniyoruz. 

Ara renk kavramını tekrar ediyoruz. 

Örüntü ve Olay sıralaması çalışmaları yapıyoruz. 

 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

Özgüven nedir? Öğreniyoruz 

Ahlak nedir? Öğreniyoruz 

 

PARMAK OYUNLARI 

GÜL TRAFĠKTE 

Gül bir gün evden çıkmış ( Sağ elin başparmağı yukarı kaldırılır, diğerleri avuçta yumulur ) 

Caddeye gelmiş beklemiş ( Sağ elin işaret ve orta parmağı aşağıya doğru açılır ) 

Soluna bakmış araba yok ( Sağ elin başparmağı sola doğru çevrilir, diğerleri avuçta 

yumulur ) 

 

Sağına bakmış araba yok ( Sağ elin başparmağı sağ doğru çevrilir, diğerler avuçta 

yumulur ) 



 

Tekrar soluna bakmış, kimse yok ( Sağ elin başparmağı sola doğru kaldırılır, diğerleri 

avuçta yumulur ) 

 

Beklemeden karşıya geçmiş ( Sağ elin işaret ve orta parmağı aşağıya doğru açılarak 

yürüme hareketi) 

 

KARġIDAN KARġIYA GEÇME  

İki kardeş yürümüşler 

(işaret parmağı ile orta parmak yürürmüş gibi hareket ettirilir.) 

Karşılarına trafik lambası çıkmış durmuşlar. 

(Parmaklar hareketsiz) 

Kırmızı yanmış "dur" demiş 

Ama küçük kardeş yürümüş 

(İşaret parmağı bir adım atar.) 

Büyük kardeş onu çekmiş 

(işaret parmağı eski yerine getirilir.) 

Sonra yeşil yanmış "geçin" demiş. 

Yürüyüp gitmişler 

(Parmaklar yürütülür.) 

Bu kez de karşılarına trafik polisi çıkmış "Durun" demiş 

(El ile dur işareti yapılır.) 

İki kardeş durmuşlar 

(Parmaklar hareketsiz) 

Trafik polisi "geçin " demiş 

(El sallanarak geç işareti yapılır.) 

İki kardeş geçmişler 

(Yürüme hareketi) 



Sonra da koşa koşa eve dönmüşler 

(Parmaklar koşturulur.) 

 

ANNELER GÜNÜ  

Bugün senin günün 

(İşaret parmağıyla anne gösterilir) 

Günün kutlu olsun 

(İki el yanlara eğilerek açılır) 

Hep yüzün gülsün 

(Gülümseme hareketi yapılır) 

Gözyaşın hiç akmasın 

(Gözler gösterilir) 

Bütün sevgiler senin olsun 

Benim canım anneciğim 

(Eller göğse konulur) 

 

ENGELLĠLER 

Bizler engelliyiz ( Eller ile herkes gösterilir ) 

Kimimiz duymaz ( Kulaklar kapatılır ) 

Kimimiz görmez ( Gözler kapatılır ) 

Kimimiz yürüyemez ( Ayağa kalkmaya çalışılır ) 

Kimimiz değnek ile yürür ( Değnekle yürüme yapılır ) 

Ama bizler mutluyuz ( Gülünür ) 

Hepimiz biriz ( Herkes gösterilir ) 

 

 

 



ġĠĠRLER 

ANNE 

Uyusun da büyüsün derdin, 

Büyüdüm anne. 

Bana o ak sütünden verdin, 

Büyüdüm anne. 

 

Uykuma yıldızları serdin, 

Büyüdüm anne. 

Anne güzelliğine erdin, 

Büyüdüm anne. 

 

19 MAYIS 

Bugün 19 Mayıs 

Gençlik bayramı var! 

Bugün Samsun ufkundan 

Yeni bir güneş doğar. 

 

Karanlığa gömülmüş, 

Vatana nur oldu O, 

Yas bağlayan ruhlara, 

Yüreklere doldu O... 

 

O bir yaman volkandı, 

Başbuğdu, kahramandı... 

Bugünü kuran odur, 

Yurdu kurtaran odur. 



 

Bugün 19 Mayıs 

Gençlik bayramı var! 

Bugün Samsun ufkundan 

Yeni bir güneş doğar. 

 

YURDU DÜġMAN SARDI 

Yurdu düşmanlar sardı, 

Güneşimiz karardı. 

Ninelerin gözleri 

Birer kanlı pınardı. 

 

Serin bahar meltemi 

Gibi beyaz bir gemi 

Samsun’a demir attı, 

Göklerimiz ağardı. 

 

Bu gemide inanan, 

Yurda şan, millete şan; 

Büyük, eşsiz kahraman 

Mustafa Kemal vardı. 

 

ġARKILAR 

TRAFĠK IġIKLARI 

*da- di da- di dad -di -4* 

Kırmızı yeşil sarı 

Trafik ışıkları 



Birer birer yanarlar, bizi uyarırlar, 

*da- di da- di dad –di -2* 

Birer birer yanarlar, bizi uyarırlar. 

*da- di da- di daD -di -4* 

 

Eğer olmazsa onlar, 

Karmakarışık yollar. 

Arabalar, yayalar, birbirini kovalar. 

*da- di da- di dad –di -2* 

Birer birer yanarlar bizi uyarırlar 

*da- di da- di dad -di – 4* 

 

ANNEMĠZE TÜRKÜ  

Güneşin alası çok  

Her evin çilesi çok  

Analar çeker yükü  

Kimsenin bilesi yok  

Gelin çiçek verelim  

Yollarına serelim  

Sevgi dolu türkülerle  

Annemize verelim  

Çocuğa bakar anne  

Evine tapar anne  

Gece gündüz çalışır  

Yarını yapar anne  

Gelin çiçek verelim  

Yollarına serelim  



Sevgi dolu türkülerle  

Annemize verelim 

 

ATATÜRK 

Atatürk Canımdasın  

Yurduma İnen Nursun 

Yüzyılın Ötesinden 

Umut Verdin Sen Atam 

İnanç Dolu Sesinden 

Atatürk Atatürk Canımdasın 

Her zaman yanımdasın 

Senden Bana Armağan 

Bir Cennet Vatanım Var 

Gururla Yaşıyorum 

Çağdaş Özgür Ve Uygar 

 

Atatürk Atatürk Canımdasın 

Her zaman yanımdasın 

Bir Yüce Tutkusun Sen 

Kalbim Sevginle Dolu 

Onurla Yürüyorum 

Açtığın Uygar Yolu 

Atatür Atatürk Canımdasın 

Herzaman Yanımdasın 

Atatürk Canımdasın 

 

 



TEKERLEMELER 

TRAFĠK 

Yanar söner durmadan 

Yeşil, kırmızı, sarı 

Korur bizi kazadan 

Trafik ışıkları 

Dört yol ağzında durur 

Trafiği gözlerim 

Geç derse bana memur 

Korkusuzca geçerim. 

 

HANIM KIZI 

Çan çan çikolata, 

Hani bize limonata? 

Limonata bitti, 

Hanım kızı gitti. 

Nereye gitti? 

İstanbul’a gitti. 

İstanbul’da ne yapacak? 

Terlik pabuç alacak. 

Terliği pabucu ne yapacak? 

Düğünlerde, 

Şıngır mıngır oynayacak. 

 

DALDA KĠ KUġ 

Leblebi, fıstık, üzüm 

A benim iki gözüm 



Sana var bir sözüm 

Düşünelim, taşınalım 

Biraz da kaşınalım 

Bulalım bu soruna bir çözüm 

Dalda var beş kuş 

Uçar giderse iki kuş 

Dalda kalır kaç kuş? 

 

BĠLMECELER 

*Dumanı tüter, 

İsterse gider, 

Balık değildir, 

Denizde yüzer. (Gemi) 

 

*Sıra sıra odalar, 

Birbirini kovalar. (Tren) 

 

*Havalarda dolaştırır, 

Yolcuları hızla ulaştırır. (Uçak) 

 

*Dokuz ay karnında, 

Sonra kucağında, 

Olmazsa sırtında 

Bizi taşıyan kimdir? (Anne) 

                                

*Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize ayak basmıştır? (Samsun)                                                                 

 



OYUN ETKĠNLĠKLERĠ 

Sınıflandır oyunu 

Palyaçoyu doyur oyunu 

Hayvan bulma oyunu 

Arı sokacak kaç oyunu 

Özgürce dans et oyunu 

 

 FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠ 

 

 MAYA DENEYĠ 

Deneyin Amacı:Mayanın Canlı mı? Cansız mı? Olduğu 

Deney de Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kuru Maya Su Şeker Balon Yemek kaşığı 

Tatlı kaşığı, Plastik su şişesi  

Deneyin YapılıĢı: Plastik su şişesinin içine iki tatlı kaşığı maya konur. 

Üzerin 2 tatlı kaşığı şeker ilave edilir. 

Üzerine ılık su ilave edilir ve karıştırılır. 

Şişenin ağzına bir balon geçirilir. 

Şişe ılık su dolu bir kabın içinde 20 dakika kadar bekletilir. 

Şişe ve balon aralıklı olarak gözlemlenir.  

Deneyin Sonucu: Şişenin içinde de şeker olduğu için mayalar hızla çoğalmaya başladı 

ve besinleri parçalamalı ile karbondioksit açığa çıktı. Karbondioksit şişenin ağzına 

taktığımız balonun içine doldu ve şişmesini sağladı. 

 

 ÇĠM ADAM DENEYĠ 

Deneyin Amacı: Çim adamın suya ihtiyacı. 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: İnce çorap, çim tohumu, talaş  ,su 

Deneyin YapılıĢı: Elimizdeki talaş ya da toprağın az bir miktarını çim tohumumuzla 

karıştırıp kadın çorabının içine boşaltalım. Geri kalan talaş yada toprağımızı ise onun 

üzerine dökerek çorabımızın ağzını sıkıca bağlayalım. Çim tohumlarının bulunduğu kısım 



üste gelecek şekilde çorabı ters çevirelim. Bu toprağı her gün düzenli olarak sulayalım. 

Talaş ya da toprakta ne gibi değişiklikler oldu? 

Deneyin Sonucu: Her gün düzenli olarak sulanan topraktaki tohumlar, bir süre sonra 

yeşermeye başlar. 

 

 DANS EDEN MISIRLAR DENEYĠ 

Deneyin Amacı: Asit in karbonatla karşılaştığında baloncuk oluşumu. 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: 1 avuç mısır 2,5 su bardağı ılık su 1 su bardağı sirke 

2-3 kaşık karbonat, kapaklı kavanoz 

Deneyin YapılıĢı: Su, sirke ve karbonat cam kavanozun içerisine eklenir. Daha sonra 

mısırlar yavaşça eklenir. Sirke ve karbonat tepkimeye geçtiği için tepkimenin hareketine 

bağlı olarak suyun dibindeki mısırlar yukarı doğru çıkar ve su yüzeyine çarparak yeniden 

dibe inerler.  

Deneyin Sonucu: Maden suyunun içindeki karbondioksit kabarcıklarının mısır tanelerine 

tutunup yukarı taşımasıyla oluşan mısır tanelerinin hareketlerinin gözlemlendiği bir 

deneydir. 

 

 ELEKTRĠKLENME DENEYĠ 

Deneyin Amacı: Elektriklenme nasıl oluşur? 

Deneyde Kullanılan Araç Gereçler: Kağıt parçaları, plastik çubuk, yün kumaş 

Deneyin uygulandığı yaş gurubu: 5-6 

Deneyin YapılıĢı: Öncelikle kağıt parçalarına plastik çubuğumuzu dokundururuz. Daha 

sonra plastik çubuğu yün kumaşa yada beze sürdükten sonra kağıt parçalarına 

dokundururuz aradaki farklı gözlemleriz. 

Deneyin Sonucu: Yüne sürülmüş plastik çubuk kağıt parçalarını elektriklenme sayesinde 

çekecektir. 

 

 

 

DO ĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

 

 

Dayan AMİRİ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI MAYIS AYI GEZĠ VE ETKĠNLĠK 

PROGRAMI 

 

 BAL ARILARI SINIFI  -PARLAYAN YILDIZLAR SINIFI 

 

 Sasalı Doğal YaĢam Parkı:07/05/2019 Saat:09:30 

 Bostanlı Trafik Park:21/05/2019 Saat:10:00 

 Mutfak Atölyesi Etkinliği:28/05/2019 Saat:10:00 

 

 

 

 

 

 

Bültenimiz her ayın ilk salı günü sizlere ulaĢmaya devam edecek.                             

Önümüzdeki ay tekrar görüĢmek dileğiyle… 


