
 
TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI 5 YAŞ OCAK AYI AYLIK BÜLTENİ 

TEMA: TEKNOLOJİK YAŞAM 

KAVRAMLAR: Çember-dikdörtgen-elips-yıldız, büyük, orta, küçük, yarım-tam, parça-bütün, içinde-dışında, uzak-yakın, 1-20 arası sayılar, sıcak-soğuk-ılık, karanlık-aydınlık, sabah-öğle-akşam, dün-bugün-yarın, önce-şimdi-sonra 

 

 FEN, GEMS VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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 ‘’Örüntü Blokları Keşfet’’ GEMS etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Yağmur Bulutları ‘’ STEM etkinliğinin 
yapıyoruz. 

 

 “Para Sorumluluğu” drama etkinliğini 
yapıyoruz. 
 

 ‘’Görsel Algı Çalışması’’ etkinliğini yapıyoruz. 
 

 ‘’Grafik Gruplama’’ etkinliğini yapıyoruz. 
 

 “Masal Ormanı” kitabımızı çalışıyoruz. 

 

 “Teknolojinin Yararları ve Zararları” ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

 “5 Ocak Adana’nın Kurtuluşu” ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 

 ‘’Enerji Tasarrufu Haftası ‘’ ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 

 ‘’5N1K –Radyo’’ etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Frida Kahlo’’ ile ilgili sohbet ediyoruz. 

 ‘’Müdür Yardımcılarımız TED’i anlatıyor’’ 

aidiyet etkinliğini yapıyoruz. 

 

 “Bir İpte İki Cambaz” 
şarkısını söylüyoruz. 
 

 Ritim çalışması yapıyoruz. 
 

 

 

 “Teknolojik Marketimi 
Tasarlıyorum” etkinliği yapıyoruz. 

 “Gezdiğim Yerleri Çiziyorum” 
etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Çizgi ile Resim Tamamlama’’ 
etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Frida Kahlo’’ etkinliğini yapıyoruz. 

 “20 Yıl Sonraki Aracım” isimli 
etkinliği yapıyoruz.                            

 

 Eğitsel Bilgisayar Oyunları  

 Kodlama Etkinlikleri 
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 Örüntü bloklarıyla gruplama ve sıralama 
vs. GEMS etkinliğini yapıyoruz.  

 

 ‘’Legolina’’ isimli akıl oyunlarını çalışıyoruz. 

 ‘’Eşini bul’’ isimli oyunu oynuyoruz. 

 Sıra sayıları çalışmasını yapıyoruz. 

 “6 sayısı ”çalışmasını yapıyoruz. 

 “Masal Ormanı” kitabımızdan rakam ve 
kavram çalışması yapıyoruz. 

 

 İletişim araçları hakkında sohbet 
ediyoruz. 

 “Geçmiş- gelecek” isimli drama etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Tatilde Neler Yapacağız” konulu sohbet 
ediyoruz. 

 “İ” sesini öğreniyoruz. 
 

          

 

 “Ukulele” ile şarkı sözü 
oyununu oynuyoruz. 

 

 

 Kendi iletişim aracımı 
tasarlıyorum. 

 Ana renkler çalışması 
yapıyoruz.  

 “Tüm oyuncaklarla 
oynayabiliriz” isimli Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği etkinliği 
yapıyoruz. 

 

 

 Elektronik Devre Tasarım 
Etkinlikleri 

 

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 

 Mahremiyet Eğitimi 2. Aşama 

 Yeşil Can Projesi kapsamında teknoloji 
kullanımı 

 Veli görüşmeleri 

 Öğrenci görüşmeleri 
 
 
 
 

AKIL OYUNLARI 
 

 Aralık ayı akıl oyunu ‘’LEGOLİNA’’ 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 

ALAN GEZİSİ 
 

 04.01.2019 Cuma günü “Adana’yı 
Geziyorum” alan gezisi etkinliğimizi 
gerçekleştiriyoruz. 
 

 14 Ocak 2019 Pazartesi günü( Beyaz-
Yeşil-Mavi-Turuncu), 15 Ocak 2019 Salı 
günü(Sarı-Kırmızı-Mor) tiyatroya 
gidiyoruz. 

 

                 
 
             

AİLE KATILIMI 

 Çocuklarınızla birlikte her ay öğrenilen harfle başlayan nesnelerin resimlerini kullanarak poster 

hazırlamanızı ve okula göndermenizi rica ederiz. 

 18.01.2019 CUMA GÜNÜ KARNE ALIYORUZ 

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
 Okulumuzun da içinde bulunduğu TED Genel Merkezimizin yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliği 

projesi kapsamında her ay bir etkinliğe yer vererek, öğrencilerimize toplumda kadın ve erkeğin 
her alanda eşit olduğu bilincini yerleştirmeyi hedefliyoruz. 

FARK YARATANLAR 

 Aralık ayı fark yaratan kişimiz “Frida Kahlo ’’ 

                                                                                                               


