
 

 

TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI 5 YAŞ MART AYI AYLIK BÜLTENİ 

TEMA: YAŞAM DÖNGÜSÜ 

KAVRAMLAR: Kenar, Köşe, Ağır-hafif, ok işareti, tek-çift, Eşit, Derin-sığ, önce-şimdi-sonra, Tüylü-tüysüz, Hareketli-hareketsiz 

 FEN, GEMS VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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 ‘’ Park ve bahçe gözlemi, doğal 
yaşamı inceleme’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’ Karınca Gözlemi ve sohbet’’ 
GEMS etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Çim Adam’’ STEM etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’ Elips ve Ok ‘’ işaretleri 
etkinliğini yapıyoruz. 

 “Masal Ormanı” kitabımızdan 
çalışmalar yapıyoruz. 
  
 

 ‘’ Ekolojik Yaşam Nedir?” ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

 “Canlı-Cansız Nesneler” ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

 ‘’ İlkbahar Mevsiminin Özellikleri’’ 
ile ilgili sohbet ediyoruz. 

 ‘’ Paylaşım’’ parmak oyununu 
oynuyoruz. 

 

 ‘’ Elma Kurdu’’ şarkısını söylüyoruz. 

 ‘’ Renklerle Nota Çalışması’’ yapıyoruz. 
 

 

 

 ‘’Elma Kurdu’’ etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Çizgi Tamamlama’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Kolaj Çalışması’’  etkinliği 
yapıyoruz. 

 

 Code Org Course B 
etkinliğini yapıyoruz. 
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 ‘’Karınca yapımı-Karınca 
tünelleri’’ GEMS etkinliğini 
yapıyoruz. 

 
 

 

 ‘’Hulahop’’ oyununu oynuyoruz. 

 

 ‘’Sağ-Sol’’ kavramı etkinliğini 
yapıyoruz. 
 

 ‘’Pattern Play’’ akıl oyunları 
etkinliğini yapıyoruz. 
 

 ‘’Dikkat Çalışması’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 Eş anlamlı kelimeleri öğreniyoruz. 

 ‘’Nejat Uygur’’ ile ilgili sohbet ediyoruz. 

 ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu 

eğitici filmler izliyoruz. 

  “Ö” sesini öğreniyoruz. 

 

 

 ‘’ İki Elim’’ şarkısını söylüyoruz.  Çiçek Oluşturma’’ etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Zıt renklerle kolaj çalışması’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 
  

 Code Org Course B 
etkinliğini yapıyoruz 
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 ‘’Karınca Yuvasında Neler 
Oluyor?’’ GEMS etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Su Döngüsü’’ STEM etkinliğini 
yapıyoruz. 

 
 
 
 
 
 

 Baharın gelişini kutluyoruz. 
 

             

 

 ‘’18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma 
‘’ günü ile ilgili sohbet ediyoruz. 

 ‘’Yaşlılar Haftası’’ ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 ‘’Nesli Tükenen Hayvanlar’’ ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

 ‘’Buddy çalışması’’ aidiyet 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

 

 ‘’Çanakkale Türküsünü” söylüyoruz. 

 

 

 ‘’Onları (Nesli Tükenen Hayvanları) 
Koruyalım’’ etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Orman Haftası’’ sanat etkinliğini 
yapıyoruz. 

 Arttırılmış gerçeklik 
uygulamaları 
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 ‘’Karıncanın Yaşam Döngüsü’’ 
GEMS etkinliğini yapıyoruz. 

 
 

 
 
 

 

 

 “Pattern Play ‘’ akıl oyununu 

oynuyoruz. 

 “Karagöz-Hacivat” oyununu 

izliyoruz. 
 

 
 

 

 ‘’Kütüphaneler Haftası’’ ile ilgili 
sohbet ediyoruz. 

 “Dünya Tiyatrolar Günü” hakkında 

sohbet ediyoruz. 
 

 ‘’ Renkler’’ şarkısını söylüyoruz. 
 

 

 

 Kendi kitabımızı oluşturuyoruz. 

 ‘’Nejat Uygur’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 “Kitap Ayracım” etkinliğini 
yapıyoruz.  

 “Benim Yapbozum” etkinliğini 
yapıyoruz. 

 Makey Makey etkinlikleri 



 

 

 

 

ELMA KURDU 

Ben bir elma kurduyum 

Kıvrıla kıvrıla gezerim 

Nerde bir elma görsem 

Dayanamam hep yerim 

Kırt kırt kırt narinirinom 

Kırt kırt kırt narinirinom 

Elmanın kalbindeyim 

Çok tatlı bir yerindeyim 

Mutluyum sevinçliyim 

Haydi gelin dans edelim. 

                

 
ÇANAKKELE TÜRKÜSÜ 
Çanakkale içinde aynalı çarşı, 
Ana ben gidiyom düşmana karşı, 
Off, gençliğim eyvah! 
Çanakkale içinde bir uzun selvi 
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, 
Off, gençliğim eyvah! 
Çanakkale içinde bir kırık testi 
Analar babalar ümidi kesti, 
Off, gençliğim eyvah! 
 

            
 

 
 
 

PAYLAŞIM 
Daldan düştü beş elma(beş 
parmak gösterilir) 
Birisini aldı Rüya 
Kaldı dört elma(dört parmak 
gösterilir) 
Birisini aldı Oya 
Kaldı üç elma(üç parmak 
gösterilir) 
Birisini aldı Mustafa 
Kaldı iki elma(iki parmak 
gösterilir) 
Birisini aldı Büşra 
Kaldı bir elma(bir parmak 
gösterilir) 
O da armağan tüm çocuklara 
 
 

 
AİLE KATILIMI 

 Park, bahçe gibi ortamlarda oluşan doğal yaşamı inceleyebilirsiniz. 

 Çocuklarınızla beraber ağaç dikme etkinliklerine katılabilirsiniz. 

 Şehir kütüphanelerini ziyaret edebilirsiniz. 

 Her ay öğrenilen seslerle ilgili afiş hazırlayıp gönderebilirsiniz. 
 

 
REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 

 Sınıf Gözlemi 

 Arkadaşlık İlişkileri Sınıf Çalışmaları 

 Grupla Psikolojik Danışma Çalışmaları 

 Teknoloji Kullanımı Sınıf Çalışması  

 Bireysel Öğrenci Çalışmaları 

 Veli Görüşmeleri 

 Bülten Çalışmaları 
 

 
ALAN GEZİSİ 

 Okul Kütüphanemizi ziyaret ediyoruz. 

 15 Mart 2019 Cuma günü sinemaya gidiyoruz. 
 

FARK YARATANLAR 
        

 Mart ayı fark yaratan kişimiz ‘’NEJAT UYGUR’’ 
 
 
 

                   
                           

AKIL OYUNLARI 
 

 “Pattern Play” oyununu oynuyoruz. 


