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 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.  
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07—11 Mayıs haftasına trafik ve ilkyardım konuları ile başladık. Trafik 
kurallarının neler olduğunu ve bu kuralların neden gerekli olduğunu öğrendik. 
Basit trafik levhalarıyla masada yol oluşturup kurallara uygun hareket ede-
rek drama çalışması yaptık. Trafik ışıklarının durumuna göre yapılması ge-
rekenleri anlatan çalışma sayfalarını boyadık. Hastane, postane, eczane 
vb. gibi yerlerin trafikteki işaretlerini öğrendik. 
   İlk yardımın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında okulumuzun hemşiresi 
tarafından bilgilendirildik. Kısa animasyonlarla bilgilerimizi pekiştirdik. Sını-
fımızdaki oyuncak bebeklere basit ilkyardım hareketlerini uyguladık.  
   Anneler günü sebebiyle ; kavanozları akrilik boya ile boyayıp mumluk 
yaptık ve annelere hediye ettik.  
 
14—18 Mayıs haftasına engelliler konusu ile başladık. Engelli ne demek ve 
engel çeşitlerinin neler olduğunu öğreniyoruz. Gözümüzü kapatıp sınıf içinde 
öğretmen rehberliğinde yürümeye çalıştık, bu durumun ne kadar zor oldu-
ğunu anladık. Engelli insanların karşılaştığı zorluklardan bahsettik. İşitme 
engeli olan insanların iletişim kurabilmeleri için ayrı bir dil kullandıklarından 
bahsettik. ‘Kendine iyi bak’ işaret diliyle nasıl söylenir öğrendik. Konu ile 
ilgili çalışma sayfalarını yaptık. 
 
   19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bilgi edindik. Atatürk’ ün 
Bandırma Vapuru ile Samsun’ a çıkışının videosunu izledik. Fon kartonu üze-
rine grup çalışmasıyla temsili Bandırma Vapuru yapıp sınıf panomuza astık.  
21– 25 Mayıs haftasına müzeler konusu ile başladık. Müzenin ne olduğunu 
öğrendik. Okulda bulunduğumuz süreçte gitmiş olduğumuz müzelerin hangile-
ri olduğunu hatırladık (çikolata ve uçak müzesi). Eski zamanlardan günümüze 
kadar bilgileri biriktirdiği için müzelerin insanlar için önemli olduğu konusu 
konuşuldu. Müzelerle ilgili kısa animasyon izledikten sonra müze resmi olan 
çalışma sayfalarını boyadık. 
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İcatlar ve Bilim İnsanlarını tanıyalım: Telefonun icadı 
Telefonun insanlar için olan öneminden bahsettik. Telefonun ilk icadındaki 
resimleri ve günümüzdeki haline gelene kadar olan resimlerine baktık.  
Aralarındaki farklılıklardan bahsettik.  
 
28 Mayıs — 01 Haziran haftasına  
Gems: Arılar konusu ile başladık. Arıların nasıl yaşadıklarını, görevlerini, 
doğadaki önemini öğrendik. ‘Vız vız’ arı şarkısı ile arı draması yaptık. Arı 
kovanı ve arıların bulunduğu resmi boyadık.  Sarı yumurta kutularını şönil-
lerle süsleyip arı yaptık.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bir şişe olsaydın, nasıl bir şişe olurdun? 
 

 

Ceyla ÖZDEMİR : pembe şişe 
 
Mira Nermin KAHRAMAN : deniz kızı’ lı şişe. 
 
Sally ALLAHAM : kapağım vardı benim. 
 
Nur Zeynep Koyuncu : sallanan bir şişe. 
 
Emir ULUKAN : su şişesi 
 
Eymen KILIÇ :  müzik aleti şişesi. 
 
Çağan GÖKER : yeşil sallanan şişe. 
 
Ömer DERELİ : yuvarlak mavi şişe. 
  
Ali Asaf VURAL : kapak şişeli. 
 
Kenan Sarp ÇÖTE : yeşil cam şişe, onlar kırılıyor. 
 
Yusuf Çınar ÇEBİ : makineli, dönüştürücülü. 
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Geometrik  
şekillerden  
Altıgen’ i  
tanıdık. 
 

 

RAKAMLARINI TANIDIK. BU RAKAMLARLA İLGİLİ       
ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK. 



OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARIMIZ 

 
RENKLERDEN  
LACİVERT’ i tanıdık. 
 

KAVRAMLAR  
Üstünde_altında 
Uzun_kısa 
Dolu_boş 
Zıt kavramlarını   
öğrendik ve         
çalışmalarımızı   
yaptık. 
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                                                   Bandırma vapurunu yaparken... 

 

 

         Sulu boya ile resimler yaparken…. 

 

          Şeker boyası çalışması yaparken... 





 

1’ den 5’ e kadar sıralama yapmayı öğrenirken... 



 
Ana renkleri karıştırıp ara renkleri oluşturuyoruz…. 

 

Mıknatısın kutuplarını 
ve çekim kuvvetini  
deneyerek  
öğrenirken... 



 
İlkyardım ile ilgili bilgileri Filiz hemşire  
bizimle paylaşırken... 



 

 
İpe mandal takarken... 

Ağırlıkları  
dengelerken…. 

 

Büyük kaslarımızı kullanarak dans 

ederken… 







 
Bitmiş pillerimizi atık pil 
kutusuna atarken... 









 
 

 
Sevdiğimiz meyveleri okula getirip    
arkadaşlarımızla paylaşıp, afiyetle    
yedik... 



 

Bütün Annelerimizin özel gününü kutluyoruz... 




