
TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI MART AYI 6 YAŞ AYLIK BÜLTENİ 
                TEMA:  YAŞAM DÖNGÜSÜ 

                KAVRAMLAR: : Tek-çift, Eşit, Derin-Sığ, Hareketli-Hareketsiz, Ok İşareti, Tüylü-Tüysüz, 1-10 Arası Nesnelerle Arttırma-Eksiltme Çalışması 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 FEN VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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♥ “Anne ve Yavru Fil-Ölçüm 

ve Karşılaştırma” GEMS 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ‘’ Şekerleme Yapımı” Fen 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

 

♥ “Mathazone Simetri Haftası” 
etkinliğini yapıyoruz. 
 

 

 
♥ ‘Yaşam Kaynağımız Su ve Su Döngüsü” 

düşün-eşleş-paylaş yapıyoruz. 
♥ ‘’Okum Yazma Çalışmaları” etkinliğini 

yapıyoruz. 
♥ ‘’ Doğa Seni İstiyorum” çalışmasıyla 

ilgili düşün-eşleş-paylaş yapıyoruz. 

♥ ‘’ Müjdat Gezen” ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ “Ç” sesini tanıyoruz. 
 
 

♥ “Hareket Oyunu” şarkısını 
söylüyoruz. 

 
♥ ‘’ Doğamız” etkinliğini 

yapıyoruz. 
♥ ‘’Müjdat Gezen” etkinliğini 

yapıyoruz. 
♥ “Dinozorlar” etkinliğini 

yapıyoruz. 
 

      

♥ “Scratch JR. İle 
Animasyon Yapımı-
Trafik Sorunu” 
Etkinliğini 
Yapıyoruz. 
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♥ “Fillerin Ayakları Tahmin 
Çalışmaları” GEMS 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Telefon Yapalım” Fen 
etkinliğini yapıyoruz. 

 
 

 
♥ ‘’Pattern Play” Akıl Oyunu 

etkinliğini yapıyoruz. 
♥ “Artırma-eksiltme” 

çalışmalarını yapıyoruz. 
 

 

 
♥ “Atatürk Yürüyen Köşk”  dramasını  

yapıyoruz.     
♥ “Ağız ve Diş Sağlığı” ile ilgili düşün-

eşleş-paylaş yapıyoruz. 
♥ ‘’ Okuma Yazma Çalışmaları”  

yapıyoruz. 
♥ “Çizgi Tamamlama Çalışmaları” 

yapıyoruz. 
♥ “G” sesini tanıyoruz. 

 
 

 
♥ “Tombiş “ parmak oyununu 

oynuyoruz. 

 
 

♥ “Ağız ve Diş Sağlığı” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Oyuncu Yüzüyüm” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ ’Türkiye’de Nerelerdeyiz?’’ 
Aidiyet çalışmasını 
yapıyoruz. 
 

 

♥ “Scratch JR. İle 
Animasyon Yapımı-
3’lüYarış Yapımı” 
çalışmasını 
yapıyoruz. 
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♥ ‘’Filler ve Su Hikayesi-

Drama ve Su Bulma 
Deneyi’’ GEMS etkinliğini 
yapıyoruz. 

 
♥ “Titreşim Ses Deneyi” Fen 

etkinliğini yapıyoruz. 
 

 

♥ “Ayak İzleri” matematik 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

             

♥ “İlkbahar Mevsiminde Yaşanan 
Değişiklikler” ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

♥ “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü” ile ilgili düşün-eşleş-paylaş 
yapıyoruz. 

♥ “Okuma Yazma Çalışmaları”  yapıyoruz. 
♥ “Yazar, İmza ve Söyleşi Günü” 

etkinliğine katılıyoruz. 
♥ “Ş” sesini tanıyoruz. 

♥ Orff çalgıları ile etkinlik 
yapıyoruz. 

♥ “Mevsimler” şarkısını söylüyoruz. 
 

            

♥ “İlkbahar Mevsimi” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Hayvanların Yaşam 
Alanları” etkinliğini 
yapıyoruz. 

♥  “Karışık Teknik Çalışması” 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

♥ “Dbolo Seti ile 
Elektronik Devre 
Tasarımı” çalışmasını 
yapıyoruz. 
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♥ “Filler Güneşten Nasıl 

Korunur?” GEMS 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Oyun Hamuru Yapalım” 
Fen etkinliğini yapıyoruz. 

 
♥ “ Mathazone Soyağacı” 

Matematik etkinliğini 
yapıyoruz. 
 

♥ ‘’ Ağaç Ailesi-Orman Haftası” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Çizgi Çalışmaları” etkinliğini 
yapıyoruz. 

♥ “Değnek Adam” etkinliğini yapıyoruz. 
♥ “Kütüphane Haftası” ile ilgili düşün-

eşleş-paylaş yapıyoruz. 
♥ “Yavru mu? , Yumurta mı?” etkinliği ile 

ilgili düşün-eşleş-paylaş yapıyoruz. 
♥ “C” sesini tanıyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

♥ Orff çalgılarıyla etkinlik 
yapıyoruz. 

♥ “Tohumlar Fidana” şarkısını 
söylüyoruz. 

♥ “Nesli Tükenen ve 
Tükenmekte Olan 
Hayvanlar” sanat etkinliği 
yapıyoruz. 

♥ ‘’ Tiyatroda İzlediklerimi 
Çiziyorum ‘’etkinliğini 
yapıyoruz. 

♥ “Tavuğun Oluşum 
Döngüsü” etkinliğini 
yapıyoruz. 

♥ “Kolaj Çalışması” 
etkinliğini yapıyoruz. 

♥ “Yaratıcı Lego 
Çalışması-Akıllı 
Binalar” etkinliğini 
yapıyoruz. 

https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.okulyapi.com%2Fresimler%2FMFOR0114.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.okulyapi.com%2Fresim.php%3Fvideo%3D%26urunID%3D545%26resim%3DMFOR0118.jpg%26resimgoster%3D1&tbnid=FgIFpuBwYYSTUM&vet=12ahUKEwiDq-e6ud3nAhVDkrQKHWaLBcoQMygUegQIARAs..i&docid=NRPphwJec_2sNM&w=600&h=600&itg=1&q=mathazone%20karekterleri&ved=2ahUKEwiDq-e6ud3nAhVDkrQKHWaLBcoQMygUegQIARAs
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fduyumarket.com.tr%2Fassets%2Fimages%2Fproduct%2Fpattern_352172195.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fduyumarket.com.tr%2Fpattern-play-desen-oyunu-dm13357&tbnid=qS9E3J_n_RGOBM&vet=12ahUKEwiu_bWG1NrnAhVGmbQKHZOlD94QMygcegQIARA2..i&docid=ZU6k4FcT12dA2M&w=800&h=800&itg=1&q=pattner%20play%20oyunu&ved=2ahUKEwiu_bWG1NrnAhVGmbQKHZOlD94QMygcegQIARA2
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sihirlikadin.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fteeth.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sihirlikadin.com%2Fdis-bakimi-ve-dogru-bildigimiz-yanlislar%2F&tbnid=8Wb1Iag77M5BsM&vet=12ahUKEwjYqpfB4drnAhVGlBoKHarNCZEQMygVegQIARAs..i&docid=UaQBSctgB76dMM&w=800&h=650&q=di%C5%9F%20resmi%20animasyon&ved=2ahUKEwjYqpfB4drnAhVGlBoKHarNCZEQMygVegQIARAs
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1gfWjPVXXXXcoXFXXq6xXFXXXj%2FAraba-Styling-Hayvan-Ayak-Izleri-kartmalar-K-pek-Ay-Fil-Ayak-Izleri-Araba-kartmalar-ve-kartmalar.jpg_q50.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftr.aliexpress.com%2Fi%2F32795550701.html&tbnid=ddlXqrYyc8DmgM&vet=10CAkQMyhoahcKEwjg476Y39rnAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=__uLYVjw6ZrE8M&w=800&h=800&q=ayak%20izleri%20resimleri&ved=0CAkQMyhoahcKEwjg476Y39rnAhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2F3nPeML3hdHI8upwgVJ9EDjhSBw882U_Yd9vtLggrX5XJRxx7-YLysG4Rh9koqTL3Q_de-OA_6NQvhRZWDmN_JgejlcF1WVy7Soo2gBuXrk3mdHiNPRsjgnkNGh6DJ8r-z_5k2GVIvR0&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhayvanlarvehayat.blogspot.com%2F&tbnid=_co1QUq6Ar6BjM&vet=12ahUKEwjq1Z_h1NrnAhXee1AKHdFZB_sQMygvegQIARBp..i&docid=i7ZKQOsyu3KQtM&w=512&h=376&q=hayvanlar%C4%B1n%20ya%C5%9Fam%20alanlar%C4%B1&ved=2ahUKEwjq1Z_h1NrnAhXee1AKHdFZB_sQMygvegQIARBp


           
  
MEVSİMLER 
Bir yılda tam dört mevsim, 
Hepsi de ayrı resim. 
Gel birlikte sayalım, 
Takalım birer isim. 
İlkbahar, yaz, sonbahar, 
Kış gelince kar yağar. 
Haydi haydi evine, 
Her tarafta soğuk var. 
Kartal dağda uçuyor. 
Bülbül dağda ötüşür. 
Baharda kuzu meler. 
Yazın her yer tutuşur. 
İlkbahar, yaz, sonbahar. 
Kış gelince kar yağar. 
Haydi haydi evine, 
Her tarafta soğuk var. 
 
 
 

 

TOHUMLAR FİDANA 

Tohumlar fidana fidanlar 
ağaca ağaçlar ormana 
Dönmeli yurdumda 

Yuvadır kuşlara örtüdür 
toprağa can verir doğaya 
Ormanlar yurdumda 

Bir tek dal kırmadan 
ormansız kalmadan her 
insan bir fidan 
Dikmeli yurdumda 

Yuvadır kuşlara örtüdür 
toprağa can verir doğaya 
Ormanlar yurdumda 

 
 

     AİLE KATILIMI  
 

♥ Öğrenilen sesler ile ilgili resimler yapıp gönderebilirsiniz. 
♥ Hayvanların yaşam döngüsünü araştırabilirsiniz. 
♥ Portakal dilimi kurutma etkinliği. 

 
 
 

 

 
 

 
 REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 
 

♥ Bireysel veli görüşmesi 
♥ Öğrenci görüşmesi 
♥ Değerler eğitimi sınıf ve bireysel çalışmalar 
♥ Kıvrık kitap seti değerler eğitimi çalışmaları 
♥ İlkokula hazır bulunuşluk çalışmaları sonuçlarına bağlı destekleyici bireysel eğitim planlamaları 
♥ Problem çözme becerileri sınıf çalışması 

 
            

 
 

        
      ALAN GEZİSİ 

♥ 25 Mart 2020 de  Mavra tiyatrosuna gidiyoruz. 
 
 
 
      FARK YARATANLAR 

 
♥ Mart ayı fark yaratanımız “MÜJDAT GEZEN ” 

 
 
 

 
        AKIL OYUNLARI 

♥ MART ayı akıl oyunumuz “PATTERN PLAY ”                      
                                                                                          
 

 

 

 

 
 MART AYI FARK YARATANIMIZ “MÜJDAT GEZEN” 

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu şair, yazar ve oyun yazarı. Türk tiyatro ve sinema tarihine çeyrek asırlık sanat geçmişi ile hizmet etmiş, mizah ve güldürü türünde akla 
gelen ilk isimlerden biridir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurmuştur. Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkler
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCjdat_Gezen_Sanat_Merkezi
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNICEF_%C4%B0yi_Niyet_El%C3%A7ileri_listesi

