
TED ADANA KOLEJİ ANASINIFI OCAK AYI 6 YAŞ AYLIK BÜLTENİ 

TEMA:  TEKNOLOJİK YAŞAM 

KAVRAMLAR:  Kenar-köşe, düz-eğri, erken-geç, var-yok, geçmiş gelecek, sıra bildiren sayılar 

 

 FEN VE STEM ETKİNLİKLERİ MATEMATİK VE OYUN ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ SANAT ETKİNLİKLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
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 “Kinetik Kum” STEM 
etkinliğini yapıyoruz. 

 

 Örüntü Blokları etkinliğini yapıyoruz. 

 Kitap çalışması yapıyoruz. 

 Legolina akıl oyunu oynuyoruz. 
 

 

 “Y” sesini tanıyoruz. 

 “Çizgiler” çalışmasını yapıyoruz. 

 “Adana’nın Kurtuluşu” ile ilgili düşün-eşleş-
paylaş yapıyoruz. 

 “Mimar Sinan ile ilgili sohbet ediyoruz. 
 

 “Enerji Tasarrufu” ile ilgili düşün-eşleş-paylaş 
yapıyoruz. 

 
 
 

 

 Ritim etkinliği yapıyoruz. 
 
 

 

 

 “Adana Şehrinin Özellikleri” 
etkinliğini yapıyoruz. 

 “Mimar Sinan” etkinliğini 
yapıyoruz 

 Enerji Dedektifleri etkinliğini 
yapıyoruz. 

 “Yeni yıl kartı” etkinliğini 
yapıyoruz. 
 

 
 

 

 Code A Pillar İle Kodlama 
Etkinliği 
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 “İp Uçlarıyla Ev Hayvan 
Bulma” etkinliğini 
yapıyoruz. 

 “Telefon”STEM etkinliğini 
yapıyoruz. 

 

              

 
 

 Kitap çalışması yapıyoruz. 

 Ritmik sayma çalışması yapıyoruz. 

 Rakam yazma çalışması yapıyoruz. 

 Eşleştirme çalışması yapıyoruz. 
 

 

 “Ö”  sesini tanıyoruz. 

 İletişim araçları ile ilgili düşün-eşleş-paylaş 
yapıyoruz. 

 Mimar mesleği ile ilgili düşün-eşleş-paylaş 
yapıyoruz. 

 Aidiyet etkinliği yapıyoruz. 

 Kitap çalışması yapıyoruz. 
     

 

 “Adım adım” şarkısı söylüyoruz. 
 

  

                         

 Görsellerle hikâye oluşturma 
etkinliğini yapıyoruz. 

 “Kendi iletişim aracımı 
yapıyorum” etkinliğini 
yapıyoruz. 

 İlginç mimari yapısı olan 
binalar etkinliğini yapıyoruz. 

 Okulda en sevdiğim yer 
etkinliğini yapıyoruz. 

 “Yeni yılda ben” etkinliğini 
yapıyoruz. 

 
 

 
 

 Code Org İle BB-8 
Kodlama 
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 Filleri Tanıma ve Filler 
Draması etkinliğini 
yapıyoruz. 

 Bardaktan Ördek Sesi 
STEM etkinliğini 
yapıyoruz. 

 
 

 
 

 “9-10” sayısını tanıyoruz. 

 Hamurla rakam çalışması yapıyoruz. 

 Kitap çalışması yapıyoruz. 
 

 

 “R” sesini tanıyoruz. 

 Ses tekrarı çalışması yapıyoruz. 

 “Geri dönüşüm nedir?” ile ilgili düşün-
eşleş-paylaş yapıyoruz. 

 Tatil Hayalim etkinliğini yapıyoruz. 

 Karnemizi alıyoruz☺ 

 
 

              
      

 

 “Kış” şarkısını söylüyoruz. 
 

                      

 “Dönüştürüyorum” 
etkinliğini yapıyoruz. 

  “En sevdiğim renk” 
etkinliğini yapıyoruz. 
 

 

 

 Kodable İle 
Kodlama Etkinliği  

 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                           

KIŞ GELDİ 

Hava buz gibi dışarda  

Ellerim titredi bir anda  

Bir atkı bul şapka tak  

Eldiveni unutma  

Hava buz gibi dışarda  

Ellerim titredi bir anda 

 Bir atkı bul şapka tak  

 Montunu unutma 

 Kış kış geldi  

 Hava çok soğuk buz gibi  

 Karlar yağıyor  

Her yer beyaz oluyor 

ADIM ADIM 
Adım adım yanındayım 
Sen büyürken oyun arkadaşınım 
Adım adım yanındayım 
Haydi gel beraber oynayalım 
Oyunlarla gelişirken 
Çok çok eğleneceğiz 
Bazen bir kedi bazen olalım 
Bazen bir kurbağa 
Bazen de şarkılı bir oyun 
Dans et dans et dans et dur 
Zıpla zıpla zıpla dur 
Sar sar sar dur 
Sallan sallan sallan dur 
 

 AİLE KATILIMI 

 Yarıyıl tatili için verilen etkinliklerde 

çocuklara rehberlik edip birlikte çalışmalar 

yapabilirsiniz. 

 Çocuklarınızla birlikte ses çalışmaları 

yapabilirsiniz. 

 Çocuklarınızla beraber artık materyal 

kullanarak çevre kirliliği konusunda çözüm 

getiren bir robot tasarlayabilirsiniz. 

 

 
REHBERLİK ETKİNLİKLERİ 
 

 Kıvrık Değerler Eğitimi 2.kitap uygulaması 

 Veli görüşmeleri 

 Öğrenci görüşmeleri 

 Mahremiyet Eğitimi 

AKIL OYUNLARI 

 Bu ay, Legolina akıl oyunumuzu oynuyoruz. 

FARK YARATANLAR 

 Mimar Sinan’ı tanıyoruz. 

Mimar Sinan Kimdir? 

Mimar Sinan, Koca Sinan diye de anılan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından.  Osmanlı – Türk İslam mimarlık bileşimi ortaya çıkaran Mimar 

Sinan, birçoğu İstanbul’da olan, 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 türbe, 17 imaret ve 3 darüşşifa, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam ve kaydı olmayanlarla 

beraber, üç yüz elliyi aşkın yapının baş mimarlığını üstlendi.  

Haseki Hamamı İstanbul,Mihrimah Sultan Camii- İstanbul, Süleymaniye Camii- İstanbul, Mağlova Su Kemeri- İstanbul, Lala Mustafa Paşa Camii- Erzurum, Rüstem PaşKervansarayıErzurum. Şehzade Camii- İstanbul, Selimiye Camii- Edirne 

eserlerinden bir kaçıdır.  

 


