
 

 

 

ÖZEL PEK ANAOKULU 
 

FİDANLAR (B) GRUBU 

ŞUBAT AYI EĞİTİM 

BÜLTENİ 



                                                                                           BU AY NELERİ SORGULAYACAĞIZ? 

          1.HAFTA 

 

     HABERLEŞME 

               VE  

         İLETİŞİM 

 
*İletişim nedir? 

*İnsanlar birbirleriyle 

haberleşirken hangi 

iletişim araçlarını kullanır? 

*İşitsel ve görsel iletişim 

araçları nelerdir? 

 

     

            2.HAFTA 

 
HAYVANLAR 
(KUTUPLARDA 

YAŞAYAN HAYVANLAR) 

 

        
 
*Kutuplarda yaşayan 

hayvanlar hangileridir? 

*Kutuplarda yaşayan 

hayvanlar neden üşümez? 

*Kutuplarda yaşayan 

hayvanların özellikleri 

nelerdir? 

 

 

          3.HAFTA 

 
HAYVANLAR 

(KIŞ UYUKUSUNA 

YATAN HAYVANLAR) 

 
*Kış uykusuna yatan 

hayvanlar hangileridir? 

*Kış uykusuna yatan 

hayvanlar nasıl 

beslenirler? 

      

         4.HAFTA 

 
    SAĞLIĞIM SPOR 

     (KIŞ SPORLARI) 

 

       
 

*Sporun önemi, 

vücudumuza faydaları. 

*Spor çeşitleri nelerdir? 

*Kışın yapılan sporlar 

nelerdir? 

 



    PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİKLERİ 

 

 

 

               

KAVRAMLARIMIZ 

 
  *YÜKSEK-ALÇAK             * UZAK-YAKIN 
 

    

        KAVRAMLARIMIZ 

 
   *DÜZ-EĞRİ                  *YÖNBULMA 

    

SANAT ÇALIŞMALARI 

 

*Penguen yapımı 
*Hava durum grafiği 

*Telefon yapımı 

*Sevgi ağacı 

*Köpük tabaklardan köpek 

yapımı 

*Saksıda lale sanat etkinliği 

*Tuvalet kağıdı rulolarından 

çiçek yapımı 

     MATEMATİK ÇALIŞMASI 

 

               *Ayın Sayısı 

            

      MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Postacı isimli şarkı 
*Penguen şarkısı 

*Telefonun delikleri isimli şarkı 

*Turuncu renk isimli şarkı 

*Sabun köpükleri isimli şarkı 

             

 



    DEĞERLER EĞİTİMİ    

   *Doğruluk ve dürüstlük 

 
 

              AYIN RENGİ 

 

       OYUN ETKİNLİĞİ 

 
*Açıp-kapa isimli parmak oyunu 

*Balık ağı isimli oyun 

*Mısır patlatma oyunu 

*Engelleri aşarak parkuru 

tamamlama oyunu 

*Mendil kapmaca oyunu 

        AYIN HAYVANI 

              *Penguen 

    
 

           AYIN MEYVESİ 

                 *Portakal 

 

           AYIN PARTİSİ 

      ** C  Vitamini Partisi      
              (15.02.2019 )      
15 Şubat Cuma günü ‘C vitamini 
günü’ partimiz vardır.Etkinlik günü 
çocuklarımızdan 
Portakal,greyfurt,mandalina,limon 
gibi C vitamini içeren meyveler 
getirmelerini(miktar isteğe bağlı) 
ve o gün turuncu-yeşil-sarı 
renklerde kıyafet ile katılmasını 
rica ederiz.                     

         



          TEMALAR 
**Hava Durumu 

                     
 

 

 

       FEN ETKİNLİKLERİ 
*Yanardağ            *Parmak İzi 

 Deneyi                   Deneyi 

                                 

       
 

   GÖRSEL ALGI-DİKKAT 
*Grafik Çalışması 
*Görsel Ayırtetme 
*Gölge Eşleştirme 

                       
 

  SCAMPER ÇALIŞMASI 

 
*Ormanda yaşayan bir hayvan 

olsaydın hangi hayvan olmak 

isterdin? Neden? 

 

*Makas olmasaydı kağıtları ne 

ile keserdik? 

 

 

 

               DUYGULAR 

                    *Mutlu 

                

              DUYULAR 

                  *Tatlı 

 

            



                   AYIN GEZİLERİ 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    KİTAP ÖNERİSİ 

                                                                   
Şarkı Söyleyen Berber, herkesin çok sevdiği o hoş sohbet berberin ta kendisi işe. 

Bir de Meraklı Berber var ki, okurken onu seslendirmek pek keyifli doğrusu. Sokağın bir 

köşesinde  Meraklı, diğer köşesinde Şarkı Söyleyen iki berber, ikisi de rekabette beraber. 

Ancak biri kuralı bozuyor, mertliğe dokunur hallere girip kılık değiştirerek Şarkı Söyleyen 

Berber'in dükkanına sızıyor. Meramı sırrını öğrenmek, boş dükkanını müşterileriyle 

doldurmak. 

Lakin bizim Şarkı Söyleyen Berber, müzik zevkinde olduğu kadar dürüst olmayanları  

farketmekte de iyi. 

Pabuç bırakmıyor bu oyuna. Neredeyse acıyacağım zavallı Meraklı berbere. Tam ben ah vah 

ederken küçük okur : 

"Dürüst olup sorsaydı, bence biraz hak etti" diyerek susturuyor beni. 

Şiirlerle şarkılarla, neşeli ve muzır bu kitabı çok sevdik. 

Ah vah, aramızda kalsın.. yazık oldu önce bıyığa sonra da zavallı kâküllere.. 

Ah meraklı berber, iyisi mi Şarkı Söyleyene kulak ver. 

Çocuk cıvıltısı doldursun istersen eğer dükkanını, 

Önce onları sevmeye yer ver! 

Şarkı Söyleyen Berber 

Yazan, Arslan Sayman 

Yapı Kredi Yayınları 

 

 

*14.02.2019 Perşembe günü                                  

‘Çömlek Atölyesi’ etkinliği    

- 14 Şubat Perşembe günü çömlek 

atölyesi etkinliği okulumuza gelerek 

çocuklar ile çömlek oluşturma çalışması 

yapacaktır. 

           

 

                   *21.02.2019 Perşembe günü             

Sinema  gezisi 

              



                                         PAYLAŞIM GÜNLERİMİZ 

PAZARTESİ 
 ---------------------------- 

(OYUNCAK GÜNÜ) 
 ------------------------------------ 
Yıl boyunca her hafta 
PAZARTESİ  günü, evden 
getireceği taşıması kolay, 
hiçbir tehlike unsuru 
taşımayan, oyuncağın 
kırılması kaybolması, 
bozulması gibi durumlarda 
düşünülerek çocuğun çok 
üzülmeyeceği ve 
paylaşabileceği oyuncakları 
okulumuza getiriyoruz. 
Sabah ve öğleden sonra 
serbest etkinlik saatlerinde 
arkadaşlarımız ile oynuyoruz. 

             SALI 
 ----------------------------- 

     (KİTAP GÜNÜ) 
-------------------------- 
Yıl boyunca her SALI günü, 
evdeki kütüphaneden 
seçeceği yaş grubuna uygun 
öykü, çocuk dergileri, çocuk 
ansiklopedisi, popüler bilim 
çocuk kitaplarını okula 
getiriyor, arkadaşları ile 
birlikte inceliyor ve hafta 
boyunca bu kitaplar ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. 

ÇARŞAMBA 
 ----------------------------- 

   (PUZZLE GÜNÜ) 
-------------------------- 
Yıl boyunca her 
ÇARŞAMBA günü, evden 
istediği bir puzzle oyunu, 
masa başı oyuncakları, 
grupla oynayabileceği kart 
oyunlarını getirerek hep 
birlikte oynuyoruz. 

     PERŞEMBE 
------------------------------ 

(GÖSTER-ANLAT   
GÜNÜ) 
-------------------------- 
Çarşamba akşamından 
PERŞEMBE günü okula 
getireceği içi görünmeyen bir 
torbanın içine ilginç bir eşya 
koyabilir. Önce bu eşyayı 
arkadaşlarını 
meraklandırarak ne olduğuna 
dair tahminlerde 
bulunmalarını isteyecek. 
Daha sonra da kendisi eşyayı 
arkadaşlarına tanıtıp bilgiler 
verecek. Eşya ne olabilir?  
İPUÇLARI: Kahve makinesi, 
kum saati, cep saati, müzik 
aleti, kaşık, kepçe vb. 

CUMA 
------------------------------ 

(ENSTRÜMAN 
GÜNÜ) 
-------------------------- 
Yıl boyunca her CUMA günü, 
evden herhangi bir müzik 
aletini ya da ses çıkaran 
herhangi bir nesneyi 
okulumuza getirerek hep 
birlikte ritim çalışmalarımızı 
yapıyor olacağız. 

 **** BRANŞ DERSLERİMİZ 

*İngilizce (Haftanın her günü)       *Pazartesi (Dans,müzik)          *Salı (Drama)    

**** EK DERSLERİMİZ :    * Pazartesi : Aikido            * Perşembe : Jimnastik      

           



                         
                                    

                    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 BU AY DOĞANLAR 

 

         **  AHMET ÖMER YILDIZ 

                                                                   

   MUTLU YILLAR 

                                                                              

 

 

                     DUYURULAR 
 
***6 / 7 Şubat Çarşamba/Perşembe günü okulumuzda 
profesyonel fotoğraf çekimi yapılacaktır. 22 Ocak Salı günü 
gönderilen fotoğraf çekim formu onaylanan (çekimin 
olmasını isteyen) öğrencimizin çekim için hazır gelmesi 
(çekim için giymek istediği 1 veya 2 kıyafet) rica olunur. 
Ayrıca tüm öğrencilerimiz ile o gün grup çekimi 
yapılacağından beyaz Atatürk baskılı tişörtü ve  siyah 
pantolon (kızlar siyah etek-siyah külotlu çorap) giyerek 
gelmesi rica olunur. 
 
 
 
**28 Şubat Perşembe günü okulumuzda yangın tatbikatı 
yapılacaktır. 

                                                                                                                                                                


