
 

 

TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI 5 YAŞ MAYIS AYI AYLIK BÜLTENİ 

TEMA: TRAFİK VE İLKYARDIM 

KAVRAMLAR: Çember, çokgen, ters-düz, önce-şimdi-sonra, hareketli-hareketsiz, geniş-dar 

 

 

 

 

 

 FEN, GEMS VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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 ‘’ Ayılar Vagonda’’ etkinliğini 

yapıyoruz. 

 ‘’ Suda Açan Çiçekler’’ etkinliği 

yapıyoruz. 

 
 
 

 
 
  

 

 ‘’ Zig Zag ‘’ etkinliği yapıyoruz. 

 “Kâğıt Buruşturma’’ oyununu 

oynuyoruz. 

 ‘’Rakam Sıralama’’ çalışmasını 

yapıyoruz. 

 ‘’ Grafik Oluşturma’’ çalışmasını 

yapıyoruz. 

 ‘’Buddy Çalışması’’yapıyoruz. 
 

 ‘’ Taşıt Çeşitleri’’ ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 

 ‘’ Trafik ve İlkyardım Haftası’’ ile 

ilgili sohbet ediyoruz. 

 ‘’ Önce-şimdi-sonra’’ kelimeleriyle 

hikâye oluşturma etkinliği 

yapıyoruz. 

 Güler Sabancı ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 

 ‘’ Anneler Günü’’ ile ilgili sohbet 

ediyoruz. 
 

 
 

 “Anneler Günü” şarkısını söylüyoruz. 

 Nota çalışması yapıyoruz. 
 
 

 
 

 ‘’ Taşıtlar’’ sanat ve proje etkinliğini 

yapıyoruz. 

 ‘’ Annem’’ sanat etkinliğini 

yapıyoruz. 
 
 
 

 
  
 

 

 ‘’Robotik Çalışmalar 
Uydu Sistemler’’ 
çalışmasını yapıyoruz. 
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 ‘’Düğmelerle örüntü oluşturma’’ 
GEMS etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’ Ölçüm Yapıyoruz’’ Fen etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Geleceğin Mühendisleri’’ STEM 
etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Cumulo’’ akıl oyunları etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’ Dikkat Çalışması’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Toplama İşlemi ‘’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Çıkarma İşlemi’’ etkinliğini 
yapıyoruz. 

 ‘’Trafik kuralları’ ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 ‘’ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’’ ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 ‘’Meslekleri Tanıyoruz’’ konulu 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sunumunu 
izliyoruz. 

 ‘’Engelliler Haftası ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 
 
 

 

 ‘’ 19 Mayıs’’ şarkısını söylüyoruz. 

 ‘’Pofuduk Tavşan’’ şarkısını söylüyoruz. 

 
 
 

  

 ‘’ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı’ sanat etkinliğini yapıyoruz. 

 ‘’Gözlerim Bağlı Resim Yapıyorum 
‘’etkinliğini yapıyoruz. 

 “Güler Sabancı” sanat etkinliğini yapıyoruz. 

 

 ‘’Kodable ile Kendi kodlamanı 
oluştur’’ çalışmasını 
yapıyoruz. 
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 “Örüntü bloklarıyla örüntü çalışma” 
GEMS etkinliğini yapıyoruz. 

 
 
 

 

 Sessiz sinema oyununu oynuyoruz. 

 “Cumulo” akıl oyununu oynuyoruz. 

 İlkyardım draması yapıyoruz. 

 Rakam çalışması yapıyoruz. 

 Arttırma-eksiltme çalışmaları 
yapıyoruz. 

 “Yakar top” oyununu oynuyoruz. 

 

 Trafik işaretleri ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 İlkyardım hakkında sohbet ediyoruz. 

 Acil durum numaraları ile ilgili sohbet 
ediyoruz. 

 

 

 

 “112 acil” şarkısını söylüyoruz. 

 Enstrümanları tanıyoruz. 
 

 Mekânda konum isimli sanat etkinliğini 
yapıyoruz. 

 Müzede gördüklerim isimli sanat 
etkinliğini yapıyoruz. 

 “Önce-şimdi-sonra” isimli etkinliği 
yapıyoruz. 

 “Acil durum numaraları” isimli etkinliği 
yapıyoruz. 

 Yoğurma materyalleri ile çalışıyoruz. 

 
 

 ‘’Code Org Course  
1. Ders 7 Arı sıralama’’ 
çalışmasını yapıyoruz. 



 

 

 
 
 

112 ACİL ÇAĞRI 

Kardeşine ya da sana bir şey oldu ya da arkadaşını 

bir köpek ısırdı. 

Hemen annen ya da baban bilmeli. 

Ya da hemen ara 112’yi. 

Top oynarken ayağın mı kaydı? 

Vücudunda bir yer mi kanadı? 

Ne olursa olsun annen baban bilmeli. 

Ya da ara hemen 112’yi. 

1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2 hemen ara 1-1-2’yi 

1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2 hemen ara 1-1-2’yi 

Bir yere mi çarptın? Burnun mu kanadı? 

Öne eğ başını, burnunu sıkmalı. 

Hemen annen ya da baban bilmeli. 

Ya da hemen ara 1-1-2’yi. 

Herkes adresini biliyor mu? 

Arayınca 1-1-2’yi söylüyor mu? 

Ne olursa olsun anne baba bilmeli. 

Ya da hemen ara 1-1-2’yi 

1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2 hemen ara 1-1-2’yi 

1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2 hemen ara 1-1-2’yi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BİLMECE 
 
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 
 

 
 

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. 

 

AİLE KATILIMI 

 Çocuklarınızla beraber otomobillerde uyulması gereken kuralları konuşarak ve resimleyerek okula getirmenizi rica 
ederiz. 

 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Turuncu, Kırmızı ve Mor Sınıfların Portfolyo sunumları yapılacaktır. 

 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Beyaz, Yeşil, Sarı ve Mavi Sınıfların Portfolyo sunumları yapılacaktır. 

 

ALAN GEZİSİ 

 23 Mayıs 2019 Çarşamba günü Adana Müzesini ziyaret ediyoruz. 
 
 

 
 
 
 

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 

 Teknoloji Kullanımı 

 Bireysel ve Grup Çalışmaları 

 Veli görüşmeleri 

 Rehberlik Veli Bilgi Bülten 

 Kıvrık Projesi etkinlikleri 

 Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

AKIL OYUNLARI 

 ‘’Cumulo’’ oyununu 
oynuyoruz. 

FARK YARATANLAR 
 

 Mayıs Ayı Fark Yaratan 
kişimiz ‘’ Güler Sabancı.’’ 

 
 
 
 

              
 
 
 

 


