
 

ANAOKULU MAYIS AYI 

BÜLTENİ 

 

ASTRONOTLAR 



GİRİŞ 

 

 

 Sayın Velimiz,  

 

 Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve yapıla-
cak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere hazırla-
nan bu bülteni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. Bültende 
öğrencilerimizin gelişimini desteklemek üzere dil, matematik, fen, 
oyun, drama, sanat, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde nasıl bir 
program takip edildiğini sizlerle paylaşacağız.  

 

 Gün içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne yazık ki 
tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu nedenle 
bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebilmek adı-
na temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. Buradan 
yola çıkarak evde belki siz de çocuğunuzla sohbet edebilir, onunla 
paylaşımda bulunabilirsiniz.  

 



EĞİTİM  

PROGRAMIMIZ 

EĞİTİM  

PROGRAMIMIZ 

 

 

 

* 7-11 Mayıs haftasına Trafik ve İlk yardım, Anneler Günü konula-

rı ile başladık. Trafik kurallarını öğrendik. Bazı trafik işaretlerinin 

anlamını öğrendik. Trafik kuralları ile ilgili drama çalışması yaptık. 

Anneler günü ile ilgili şiir öğrendik.  

 

* .14-18 Mayıs haftasına Engelliler haftası ve 19 Mayıs Gençlik ve 

Spor Bayramı konuları ile başladık. Engel ne demek öğrendik. En-

gellileri anlamak için karanlıkta yol bulma oyunları oynadık. 19 Ma-

yısın önemi hakkında konuştuk. Bandırma vapurunun nerden nereye 

gittiğini öğrendik ve çalışmalar yaptık. 

 

*21-25 Mayıs Telefonun İcadı ve Müzeler haftası konuları ile baş-

ladık. Ev de bir telefon tasarlayıp getirdik. Telefonun kim tarafın-

dan tasarlandığını ve ne şekilde yapıldığını öğrendik. Geçmişten 

günümüze kadar olan telefonları inceledik. Müze nedir öğrendik. 

Müzelerde neler sergilenir inceledik. 

 

*28 mayıs-1 haziran haftasına Gems Arılar konusu ile başladık. 

Arıların yaşam döngüsünü öğrendik. Arıların nerde nasıl yaşadıkla-

rını nasıl bal yaptıklarını öğrendik. Arı olup drama çalışmaları yap-

tık.  Arıların bölümlerini kaç parçadan oluştuklarını öğrendik. 



MATEMATİK ETKİNLİKLERİMİZ 

 20 ye kadar sayıları yazma çalışması yaptık. Ma-

tematik ile ilgili olarak öğrendiklerimizi test et-

tik. Monopoly matematik ile çeşitli oyunlar oyna-

yarak matematik ile ilgili öğrendiklerimizi pekiş-

tirdik. 



OKUMA YAZMA ETKİNLİĞİMİZ 

 Öğrenmiş olduğumuz 

8 ses ile ilgili çe-

şitli oyunlar oyna-

yarak öğrendikleri-

mi pekiştirdik. 



   Bilim Derslerimizde laboratuarda Elçin Öğretmenimiz ile  

 Bugüne kadar yapmış olduğumuz ve en beğendiğimiz deneyleri tekrar 

tekrar yaparak  deney derslerimizde eğlendik. 



Beden eğitimi derslerimizde geleneksel çocuk oyunları ile eğlendik. 

BEDEN EĞİTİMİ VE YÜZME DERSLERİMİZ 



Tuğba Öğretmenimiz ile annelerimiz 

için etkinlikler hazırladık. 



ZE KARE DİKKAT DERSİ 

Ze kare çalışmalarında grup çalışmaları yaparak yarışmalar 

yaptık. 



BİZDEN KARELER 

Sevdiğimiz meyveleri getirerek meyve partisi yap-

Gems Arılar konusunda arı olup çi-

çeklerden polen topladık topladığı-

mız polenleri de örüntü çalışması ya-

parak kullandık. 



BİZDEN KARELER 

Topu düşürmeden başımızla taşıyarak denge oyunu oynadık. 


