
TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI KASIM AYI 5 YAŞ AYLIK BÜLTENİ 

TEMA: SAĞLIKLI YAŞAM VE BEDENİM 

KAVRAMLAR: Üçgen, dikdörtgen, ince, kalın, uzun, kısa, geniş, dar, sağ, sol, arasında, yanında, tatlı, tuzlu, acı, ekşi, sert, yumuşak, sıcak, soğuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 FEN VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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♥ ‘’Kelebek yapımı’’ Gems 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Suyun Kaldırma Kuvveti’’ 
fen etkinliğini yapıyoruz. 

 
 

  

 

♥ “ Mathazone ile matematik’’ 
çalışıyoruz. 

♥ 3 rakamını tanıyoruz. 
 

                                       

♥ ‘’ 5 Duyu Organımız’’ ile ilgili düşün-
eşleş-paylaş yapıyoruz. 

♥ “Kızılay Haftası” ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ “ Bedenimizi Tanıyoruz” ile ilgili düşün-
eşleş-paylaş yapıyoruz. 

♥ “Sıdıka Avar’ı Tanıyoruz” ile ilgili düşün-
eşleş-paylaş yapıyoruz. 

♥ ‘’Atatürk’ün Hayatı’’ ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ “E” sesini tanıyoruz. 

      

 

♥ Yaylı enstrüman tanıtımı ve çalgı 
denemesi yapıyoruz. 

 
 
 

              

 

♥ “Duyu Organları” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Sıdıka Avar” etkinliğini 
yapıyoruz.‘’ 10 Kasım’’ 
etkinliğini yapıyoruz. 
 

 

         

♥ Paint Programını 
tanıma-Atatürk’ü Anma 
Etkinliği 
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♥ ‘’Kuş yapımı’’ Gems 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Çim Adam’’ fen etkinliğini 
yapıyoruz. 

♥ “Tat Alma” deneyini 
yapıyoruz. 

♥ “Kışlık turşumuzu” 
kuruyoruz. 

 

♥ ‘’ What Izz’’ akıl oyununu 
oynuyoruz. 

♥ ‘’ Aidiyet Çalışması’’ oyun 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Kelebek ve Kuş’’draması 
yapıyoruz. 

                   

                    

♥ ‘’ İskelet Sistemimiz ve Organımız’’ ile 
ilgili düşün-eşleş-paylaş yapıyoruz. 
 

                   

                     

 

♥ Telli enstrüman tanıtımı çalgı 
denemesi yapıyoruz. 

 

♥ ‘’İzlediklerimi Çiziyorum’’ 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’ İskelet Sistemi’’ 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Dünya Çocuk Hakları’’ 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

 

♥ Çizgi Film Animasyon 
Yapımı 
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           1.       ARA TATİL 
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♥ ‘’Görsellerle teorik bilgi, simetri 
ve kamuflaj kavramları’’ fen 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Su Döngüsü’’ fen etkinliğini 
yapıyoruz. 

 

♥ Ritmik sayma çalışmaları 
yapıyoruz. 

♥ Kare ve dikdörtgen arasındaki farkı 
inceliyoruz. 

♥  Matematik kitabımızı çalışıyoruz. 
 

 

 

♥ ‘’Öğretmenler Günü’’ ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ ‘’Dengeli Beslenme ‘’İle İlgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ ‘’Kendimi Nasıl Korurum?’’ ile ilgili düşün-
eşleş-paylaş yapıyoruz. 

♥ ’Vücudumuz ‘’ şarkısını söylüyoruz. 

♥ Tuşlu enstrüman tanıtımı ve çalgı 
denemesi yapıyoruz. 
 
 

                          

♥ ‘’Su Döngüsü  ‘’ 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’Sağlıklı ve Sağlıksız 
Yiyecekler’’ etkinliğini 
yapıyoruz.  

♥ ‘’Canım Öğretmenim’’ 
kolaj çalışmasını 
yapıyoruz. 

 
  

                 
              

 
 

♥ Kodlama Dersine Giriş 
Mutlu Haritalar 

 
 



ÇOCUK HAKLARI 
Çocuk deyip geçmeyin 
Bizleri sevin, geleceğe umudumuz 
Hep destekleyin 
Biraz sevgi gülücük 
Her şeye değer 
Benim de haklarım var görürsen eğer 
Hakkım var hakkım var hakkım var benim… 
Sağlık, eğitim, beslenme 
Temel haklarım 
Sevmek ve sevilmek 
En doğal hakkım 
Şimdi birlik zamanı haklarımız aynı 
Kardeşçe ve el ele yaşamalı hayatı 
Çocuk hakları günümüz biliniyor mu? 
20 Kasım gününde kutlanıyor mu? 
Biraz sevgi gülücük her şeye değer 
Benim de haklarım var 
Görürsen eğer 
Hakkım var hakkım var hakkım var benim…. 

 

 
 KELEBEK 
Bak çiçekten çiçeğe konuyor 
Mor, turuncu, benekli kelebek 
Her an sevinçle coşup uçuyor 
O yavru melek 
 
Çok incedir kanadı kırmayın 
O da narin yapılı bir çiçek 
Sakın yazıktır ona kıymayım 
O yavru melek. 

 
 

 

 
VÜCUDUMUZ 

İki elim, iki kolum, bacaklarım var 
Her insanda bir burun, bir de ağız var 

Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir adam 
Olur mu hiç üç kulak, dönde aynaya bak-hey� 

İki kulak, iki yanak, bir de başım var 
Gözlerimde kirpiğim, saçlarımda var 

Sen hiç gördün mü? Üç dudaklı bir adam 
Olur mu hiç üç dudak, dönde aynaya bak- 

hey... 
İki gözüm, iki kaşım, parmaklarım var. 

İnci gibi dişlerim, birde çenem var 
Sen hiç gördün mü? Üç yanaklı bir adam 
Olur mu hiç üç yanak dönde aynaya bak- 

hey.... 
 
 

 

AİLE KATILIMI 

♥  Öğrenilen seslerle ilgili evde tekrar yapıp, birlikte 
resim yapabilirsiniz. 

♥ Spor dallarıyla ilgili proje çalışması yapıp, okula 
gönderebilirsiniz. 

♥ 14.11.2019 tarihinde kışlık turşumuzu kuruyoruz. 

 

 
ALAN GEZİSİ 

 

♥ 12 Kasım Salı günü Tiyatroya gidiyoruz. 
 

 
 
REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 
 

♥ Veli Görüşmeleri 

♥ Bireysel-Grup Öğrenci görüşmeleri 

♥ Kıvrık Projesi sınıf çalışmaları(Sihirli 
sözcükler-İşbirliğinin önemi) 

♥ Yeşilcan Projesi kapsamında(Sağlıklı 
beslenme-Sorumluluklarım-
Teknoloji bağımlılığı 

♥ Mahremiyet Eğitimi-Kişisel Sınırlar 
konularını içeren sınıf bazlı ve 
bireysel çalışmalar 

FARK YARATANLAR 
 Kasım ayı Fark Yaratanımız “SIDIKA AVAR” 

AKIL OYUNLARI 
 Kasım ayı akıl oyunumuz “WHAT IZZ” 

 

 

 

KASIM AYI FARK YARATANIMIZ “SIDIKA AVAR” 

Sıdıka Avar bir eğitimci olarak, kendini mesleğine adamış, fedakâr, çalışkan, kalbi insan sevgisiyle 
dolu, korkusuz, vatansever, insanlara yardım etmek için uğraşan, cehalete savaş açmış, mevki, makam peşinde 
koşmayan, Atatürk ideallerine bağlı kahraman bir Cumhuriyet öğretmenidir. 

 

DÜŞÜN-EŞLEŞ-PAYLAŞ TEKNİĞİ 

Okul olarak bu yıl uygulamaya başladığımız Tasarım Yoluyla Anlama (UBD) Eğitim 
Programının içeriğinde yer alan bir tekniktir. Amacımız çocukların gördüğü ve duyduğu 
bilgileri kalıcı hale getirebilmek için düşünmelerini ve birbirleri ile paylaşarak ifade 
etmelerini sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki, çocuk kullandığı, anlattığı, geçmiş bilgileri ile 
bağdaştırdığı bilgileri unutmaz. 

 


