
                                                                                                                              

 

 

KADRĠYE FAĠK KOPARAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU 

ANASINIFI AYLIK BÜLTEN 

 

  Sayı    : 02 

  Tarih : 01 – 29 Ekim  2010 

    

           

Neler Öğrendik ?   

 

 “Vücudun bölümleri (baş-gövde-kollar ve bacaklar)” 

 “Duyu organlarımız” 

 “Evimizin özellikleri” 

 “Evimizin bölümleri” 

 “Ailemizde kimler var?” 

 “Geniş aile miyiz, çekirdek aile miyiz?” 

 “Atatürk’ün Hayatı”  

 “Atatürk’ün Annesi ve Babası” 

 “Atatürk’ün Doğduğu Ev” 

 “Atatürk’ün Mezarı” 

 “Mevsimlerin Oluşumu” 

 “Gece-Gündüzün Oluşumu” 

 “Sonbahar Mevsiminin Özellikleri” 

 “Yağmurun Oluşumu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

ġarkılar  

 “Roket” 

 “Kardeşim” 

 “Trafik” 

 “Kahvaltı” 

 “Cumhuriyet”  

 “Evimiz” 

 “Spagetti” 

  

Dans-Rond (ġarkılı Oyun) 

 Spagetti 

 Dik Dur 

 Indo Eu (Ritm Dansı) 

 Müzik Eşliğinde Dans 

 

Oyun ve Hareket 

 “Sınıf Köşelerinde Oyun” 

 “Düz çizgi üzerine yürüme-koşma” 

 “Zik-zak çizgi üzerinde yürüme-koşma” 

 “Hedefe Atma Oyunu” 

 “Yarışmaya Dayalı oyunlar”  

 “Mendil Kapmaca” 

 “Koşu oyunu” 

 

Hikayeler; 

 “Buruşuk Kağıt Parçası” 

 “Uyumak İstemeyen Zürafa”  

 “Kızamık Olan Fil”  

 “Şımarık Fil”  

 “Ben Büyüküm”  

 “Kırmızıyı Yiyebilir miyim?” 

 “Çikolata Çocuk”  

 “Nerden Çıktı Bu Kardeş?”  

 “Reklamları Çizen Çocuk”  

 “Yaramaz Trafik Lambası” 



                                                                                                                              

 “Bütün Oyuncaklar Benim” 

 “Dağınık Çocuk” 

 “Nasıl Davranmalıyım?” serisi 

 

Parmak Oyunları – ġiir ve Tekerlemeler 

 “Mozamba”  

 “Atlar”   

 “Herkesin Bir İşi Var” 

 “Çocuk” 

 “Oyun” 

 “Atatürk Yoktu” 

 “Atatürk” 

Sanat çalıĢmaları 

 “Oyun hamuru ile serbest çalışma” 

 “Sınırlı boyama” 

 “Serbest resim çalışması” 

  “Kolaj Çalışması” 

 “Gemi çalışması”  

 “Sonbahar Panosu” 

 “Yırtma-yapıştırma ile elma çalışması” 

 “Çay ile Atatürk portresi çalışması” 

 “Yağmurun oluşumunun resimlenmesi” 

 “Parmakla pastel boya ile Atatürk resmi çalışması” 

 “Kesme-yapıştırma ile duyu organlarım çalışması” 

 

Fen ve Matematik çalıĢmaları 

 “Ara renklerin oluşumu”  

 “2 ve 3 rakamını tanıma”  

 “Üçgen şeklini tanıma” 

 “Sınıfımızdaki üçgen şeklindeki eşyalar” 

 “Üçgen çiziyorum” çalışmaları yapıldı. 

 “Sayarak Gruplama” 

 “Bire Bir Eşleme” 

 “Eşit” kavramı 

 



                                                                                                                              

Okuma Yazmaya Hazırlık Saati 

 “Ritmik sayma çalışmaları” 

 “Bugün sınıfta kaç kişiyiz, sayar mısın?” 

 “Ara renkler (turuncu-yeşil-mor-beyaz-pembe-siyah)” 

 “Söylenen sayı kadar nesneyi gösterme” 

 “Gösterilen belli sayıdaki nesneyi sayma” 

 “İsmimizi söylerken ritm tutma” 

 “Şekilleri noktalarından giderek birleştirme” 

 “Kaç heceyim?” 

 “E sesi ile başlayan sözcükler bulma” 

 “Büyük-Küçük” kavramı 

 “Uzun-Kısa” kavramı 

 “İçinde-Dışında, Altında-Üstünde” kavramları 

 

Ġzlediğimiz Eğitim Videoları 

 “Atatürk ve Cumhuriyet” 

 “Ilgın’ın Dünyası-Kar-Yağmur-Dolu” 

 “Elif Öğreniyor-Duyu Organları”  

 “Elif Öğreniyor -Diş Sağlığı” 

 “E Sesi” videosu 

 

 

Müzik 

 Vivaldi-Çobanın Mevsim Yolculuğu 

 

 

Akıllı Tahta Etkinlikleri 

 Akıllı tahtada interaktif hikaye izlendi. 

 “Eşleştirme Oyunu” oynandı 

 “Gösterilen Nesne Kadar Olan Sayıyı Bulma Oyunu” oynandı. 

 “Hafıza Oyunu” “oynandı. 

 “Çizgi film” izlendi. 

 

                                                                                                                                   Özlem KARAKAġ 

             Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni 


