
KADRĠYE FAĠK KOPARAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU 

ANASINIFI AYLIK BÜLTEN 

 

  Sayı    : 01 

   Tarih : 20 – 30 Eylül  2010 

    

 
Merhaba,  

 2010- 2011 Eğitim ve Öğretim Yılının herkese mutluluk ve başarı getirmesini dileriz. Aylık 

bültenlerimizde;  sınıfımızda uygulanan aylık program ile ilgili etkinlikleri,  duyuruları, okul 

yaşantılarından örnekleri sizlerle paylaşacağız.  

 

                   Özlem KARAKAġ 

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni 

 

  

Neler Öğrendik ?   

 

 “Okulumu ve sınıfımı tanıyorum” 

 “Sınıfım ve öğretmenim” 

 “Arkadaşlarımı tanıyorum” 

 “Okulumun ve sınıfımın ismi” 

 “Sınıfta mutlu olabilmek için yapılması gereken davranışlar” 

 “Sınıfımda hangi köşeler var ?” 

 “Evimizde kural var mıdır ?”  

 “Sınıfımızın kuralları nelerdir ?” 

 “Okulda uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Evimizde uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Yaşadığımız çevrede uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Alışverişte uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Toplu taşıma araçlarında uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Lokantalarda uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Sinema ve tiyatroda uymamız geren kurallar nelerdir ?” 

 “Duygularımız” 

 

 

 

 



Sınıfta Hazırladığımız KöĢeler 

 Evcilik Köşesi 

 Matematik Köşesi 

 Kukla Köşesi 

 Kitap Köşesi 

 Masa Oyuncakları Köşesi 

 

ġarkılar  

 “Saatim Çaldı” 

 “Okuluma Başladım” 

 “Mink Serçe ve Sevimli Tırtıl” 

 “Hapşu” 

 “Çok Çalışkan Olmalıyız”  

 

Oyunlar 

 “Sınıf Köşelerinde Oyun” 

 “Tavşan-Tazı” 

 “Kurt Baba” 

 “Dokun Tanı” 

 “Heykel”  

 “Sandalye Kapmaca” 

 

 

Hikayeler; 

 “Mikrobun Ettikleri” 

 “Sirkteki Şekiller”  

 “Çöp Kafalı Çocuk”  

 “Limon Kız”  

 “Aç Tırtıl”  

 “Ben Minicik Bir Bebektim” 

 “Fasulye Motorlu Uçan Daire” 

 “Cemile Banyo Yapmak İstemiyor” 

 “Altın Yumurtlayan Tavuk” 

 “Kırmızı Başlıklı Kız” 

 “Hansel ve Gretel” 



Parmak Oyunları – ġiir ve Tekerlemeler 

 “Sar Sar Sar Makarayı”   

 “Örümcek”   

 “Kediler” 

 “Çal Kapıyı” 

 “Sayılar” 

 “Güle Güle Büyüyorum” 

 

Sanat çalıĢmaları 

 “Oyun hamuru ile serbest çalışma” 

 “Sınırlı boyama” 

 “Serbest resim çalışması” 

  “Kalıp kullanarak daire çizme” 

 “Makası kullanarak çizgi üzerinden kesme” 

 “Duyguları resimleme”  

 “Kağıt yuvarlama ile 1 rakamı çalışması” 

 “Daire baskısı” 

 “Parmak Baskısı ile Tırtıl” 

 “Peçeteden Kelebek” 

 “Komik Suratlar” 

 

 

Fen ve Matematik çalıĢmaları 

 “Oyuncakları köşelerine göre gruplama” 

 “1’den 10’a kadar ritmik sayma”  

 “1 rakamını tanıma”  

 “Her şeyin bir şekli var mıdır?” 

 “Sınıfımızdaki eşyalar hangi şekildedir?” 

 “Daireyi tanıyorum” 

 “Daire çiziyorum” çalışmaları yapıldı. 

 

 

 

 

 



Okuma Yazmaya Hazırlık Saati 

 “Ritmik sayma çalışmaları” 

 “Bugün sınıfta kaç kişiyiz, sayar mısın?” 

 “Ana renkler (kırmızı-sarı-mavi)” 

 “Söylenen sayı kadar nesneyi gösterme” 

 “Gösterilen belli sayıdaki nesneyi sayma” 

 “Söylenen sayı kadar ritm tutma” 

 “Şekilleri noktalarından giderek birleştirme” 

 

Ġzlediğimiz Eğitim Videoları 

 “Okulumu Tanıyorum” 

 “Ben ve Arkadaşlarım” 

 “Duygularım” 

 

Akıllı Tahta Etkinlikleri 

 Akıllı tahtada interaktif hikaye izlendi. 

 Zar çevirme ve boncuk sayma çalışması yapıldı. 

 Söylenen sayıyı bulma çalışması yapıldı. 

 Ağırlık oyunu oynandı. 

 Çizgi film izlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


