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ÖZEL ÇAMLIK ANAOKULU 

 

MĠNĠK ADIMLAR SINIFI-RENKLĠ KELEBEKLER 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 günü hakkında sohbet ediyoruz. 

Engelliler günü hakkında sohbet ediyoruz. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının anlamı ve önemi hakkında sohbet ediyoruz. 

 

KAVRAM ÇALIġMALARI 

Renk karışımını öğreniyoruz.(Sarı+Kırmızı:Turuncu) 

Önünde-Arkasında kavramını işliyoruz. 

Hızlı- Yavaş kavramını işliyoruz. 

Geometrik şekilleri tekrar ediyoruz. 

Sesli-Sessiz kavramını öğreniyoruz. 

İlkbahar mevsimini işliyoruz. 

 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

Özgüven  nedir?Öğreniyoruz 

Ahlak nedir? Öğreniyoruz 

 

PARMAK OYUNLARI    

BENĠM BAHÇEM  

Benim küçük bir bahçem var 

Onu güzelce kazarım (Ayakla kazma işlemi yapılır.) 

Otlarını ayıklarım (Ot toplama hareketi yapılır.) 

Tırmıkla düzeltirim (Eller tırmık gibi açılır.) 

Sebze fidelerini ekerim (Elle ekme hareketi yapılır ) 



Çiçek tohumlarını ekerim (Elle ekme hareketi tekrarlanır ) 

Yağmurlar yağacak (Yağmur hareketi yapılır.) 

Güneş açacak (Eller yukarı ve yanlara doğru sallanır ) 

Fidelerim büyüyecek (Yerden yavaş yavaş kalkılır ) 

Sebzelerim olacak 

Çiçeklerim açacak (Eller açılarak hareket ettirilir.) 

Her taraf mis gibi kokacak (Koklama hareketi yapılır.) 

 

MEVSĠMLER 

Bir yılda dört mevsim var 

(bir eldeki dört parmak gösterilir) 

En güzeli ilkbahar 

(eller yana açılır) 

Açar bütün çiçekler 

(bütün parmaklar havaya açılır) 

En sevdiğim mevsim yazdır 

(kendisini gösterir) 

Serinlemek için yüzer bütün insanlar 

(yüzme hareketi yapılır) 

Sonbahara güz derler 

Okula koşar bütün çocuklar 

(koşma hareketi yapılır) 

Kış soğuktur yağar kar 

(parmaklar aşağı sallanır) 

Üşür bütün insanlar 

(üşüme hareketi yapılır ) 

 



KĠRAZ AĞACI 

Bahçemizde bir kiraz ağacı var 

Sonbahar da yaprakları dökülür (eller aşağı doğru sallanır) 

Her taraf yaprakla dolar (yerler gösterilir.) 

Kış gelince, kar yağar, soğuktan donar (üşüme hareketi yapılır.) 

İlkbaharda dalları yeşerir, çiçekleri açar (eller açılır, kapanır) 

Yaz gelince ağacımız kirazla dolar (iki elle daire çizilir) 

Kirazları toplarım (toplama hareketi yapılır) 

Kulağıma küpe yaparım. (kulağa takılır) 

 

ġĠĠRLER 

ANNECĠĞĠM 

Ne sevimli bir annesin! 

Ne tatlıdır senin sesin! 

Benim canım mısın nesin 

Sen olmazsan yapamam ben! 

Senden yakın kim var bana? 

Kalbim, canım bağlı sana!.. 

Üzüntüm yok ondan yana 

Seviyorsun beni de sen. 

 

Gülsem güler yüzün 

Ağlamamdan alır hüzün… 

Senin gecen ve gündüzün 

Işık alır sanki benden! 

 

 



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. 

 

ġARKILAR 

ANNELER GÜNÜ 

Güneşin alası çok, 

Çocuğa bakar anne. 

Her evin çilesi çok, 

Evine tapar anne. 



Analar çeker yükü, 

Gece gündüz çalışır. 

Kimsenin bilesi yok, 

Yarını yapar anne. 

Gelin çiçek derelim, 

Yollarına serelim. 

Sevgi dolu türkülerle, 

Annemize verelim. 

 

ĠLKBAHAR 

Kuşları dinle bak ne güzel 

Ne güzel ötüyor kırlarda 

Çiçek çiçek dolaşır kelebek 

Bal yükü var arılarda. 

 

la la la la lal la lal 

lal lala la la lal 

 

Leyleği gördüm dün havada 

Süzüle süzüle uçuyordu. 

Sevinç içindeydi kuzular 

Hepsi kırda koşuyordu. 

 

la la la la lal la lal 

lal lala la la lal 

 

 



Ormanı kaplar kır çiçeği 

Ovalar yeşile bürünürler. 

Papatyalar doğanın süsüdür. 

Bembeyazca görünürler. 

 

la la la la lal la lal 

lal lala la la 

 

GENÇLĠK MARġI 

Dağ başını duman almış, 

Gümüş dere durmaz akar 

Güneş ufuktan şimdi doğar, 

Yürüyelim arkadaşlar 

 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 

Sert adımlarla her yer inlesin 

 

Bu gök, deniz nerede var, 

Nerede bu dağlar taşlar 

Bu ağaçlar güzel kuşlar, 

Yürüyelim arkadaşlar 

 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 

Sert adımlarla her yer inlesin 

Dağlar taşlar güzel kuşlar, 

 

 



Ya bu insanlar insanlar 

Güneş ufuktan bir gün doğar, 

Yürüyelim arkadaşlar 

 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 

Sert adımlarla her yer inlesin 

 

KARINCA 

Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu 

Karınca titredi dondu dondu bırrrrrrrrr 

Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu 

Karınca titredi dondu dondu bırrrrrrrrr 

Karınca karınca senin ne işin var dışarda (Kış Günü) 

Karınca karınca senin ne işin var dışarda (Kış Günü) 

 

TEKERLEMELER 

 

KÜÇÜK DOSTUM 

Küçük Dostum 

Küçük dostum gelsene, 

Ellerini versene, 

Ellerimizle şap. şap. şap. 

Ayaklarımızla rap, rap, rap 

Bir böyle bir şöyle, 

Dans edelim seninle. 

 

 



KEMANCI 

Kapıdan kemancı geçti mi ? 

Geçti. 

Gördün mü ? 

Gördüm. 

Sordun mu ? 

Sordum. 

Keman çaldı mı ? 

Çaldı. 

Nasıl çaldı? 

Gıy gıy gıy. 

 

TRAMPET 

Trampetler çalıyor, 

Askerler geliyor, 

Darılmayın çocuklar, 

Canım trampet istiyor. 

Bir trampet alalım, 

Tam tam tam çalalım. 

 

BĠLMECELER 

*Karada bayılır, Suda ayılır (Balık) 

*Yer altında yağlı kemer (Yılan) 

*Karşıdan baktım hiç yok, 

Yanına vardım pek çok (Karınca) 

*Toprağın altında yaşar, 



Bahçede delik açar (Köstebek) 

*Ayakları kürekli, 

Ne kadar da yürekli, 

Suda bir gemi (Ördek) 

 

OYUN ETKĠNLĠKLERĠ 

Sesini Tanıyor Musun Oyunu 

Gölgem Oyunu 

Niçin Ağlıyorsun?  Oyunu 

 

FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠ 

 PARMAK ĠZĠ DENEYI 

Deneyin Amacı: Herkesin parmak izinin farklı olduğunu kavratabilme 

Deneyde Kullanılacak Araç Ve Gereçler: Pudra, Bant, Siyah karton 

Deneyin YapılıĢı: Çocukların baş parmaklarına pudra dökülür ya da baş parmaklarını 

pudraya batırırlar. Parmaklar bant üzerine bastırılarak parmak izi çıkarılır ve bant siyah 

kartona yapıştırılır Daha sonra büyüteçle incelenerek parmak izlerinin farklı olduğu 

gösterilir. 

Deneyin Sonucu: Herkesin parmak izinin farklı olduğu gözlemlenmiş oldu. 

 

 DANS EDEN ÜZÜMLER DENEYĠ 

Deneyin Amacı: Gaz akışı ile hareket arasında ki ilişkiyi göstermek 

Deneyde Kullanılacak Araç ve gereçler: Bir miktar kuru üzüm, cam su bardağı bir 

şişe maden suyu 

Deneyin YapılıĢı: Su bardağının dörtte üçüne maden suyu konur, kuru üzümler içine 

atılır. Üzüm tanelerini hareketleri izlenir.Nedenleri üzerinde düşünüp akıl yürütmeleri 

sağlanır. 

Deneyin Sonucu: Üzüm tanelerinin etrafında gaz kabarcıkları oluşur. Bu gaz 

kabarcıkları sayesinde üzüm taneleri aşağı yukarı hareket eder. 



 

 ROKET BALON - HAVA BASINCI DENEYĠ 

Deneyin Amacı: Havanın itme kuvvetini çocuklara kavratmak 

Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler: İp, Balon, Bant, Pipet 

Deneyin YapılıĢı: Balon şişirilir ve ağzı tutulur. Küçük bir parça pipetin içinden 2 3 metre 

uzunluğundaki ip geçirilir. Pipet bantla balona yapıştırılır. Şekildeki gibi roket ya da 

benzeri maket yapmak deneyi daha ilgi çekici hale getirebilir. İpin iki uzundan iki 

çocuğun tutması istenebilir ya da sabit bir yere bağlanabilir. Balonun ağzı bırakıldığında 

çıkan hava balonu ve dolayısıyla balona bağlı diğer nesneleri hava çıkışının aksi yönünde 

ittirir.   

Deneyin Sonucu:Balonun içine üflenen hava balonun da gerginliği ile içeride sıkışmış 

halde bulunur. Balonun ağzı açıldığında, balona göre çok daha küçük olan balon ağzından 

hava şiddetli şekilde çıkar. Bu itiş kuvveti sistemi roketlerin hareket etmesini sağlayan 

sistemdir. Okul öncesi sınıflarında oldukça ilgi çekici bir etkinliktir. 

 

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN… 

 

 

Yusuf Eren MUTLU, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PROGRAMI 

 

 MĠNĠK ADIMLAR SINIFI  -RENKLĠ KELEBEKLER SINIFI 

 

 Sasalı Doğal YaĢam Parkı:02/05/2019 Saat:09:30 

 Ege Ünv.Botanik Bahçesi : 10/05/2019  Saat:10:00 

 Bostanlı Trafik Park:14/05/2019 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… 


