
                  YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI BÜLTENİ 
  01.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 

 

 
  
 

Emek ve dayanışma gününüz 
kutlu olsun. 
İyi tatiller. 

Minik dahiler kitabımızdan 
kavram çalışması yapıyoruz. 

 
Tabakta 
makarna 

sanat 
etkinliği 

yapıyoruz. 
 

 
Tekerleme öğreniyoruz. 

Bahçede körebe grup oyunu 
oynuyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan eşit-
sayı çalışması yapıyoruz. 

 
Köpük telefon 
sanat etkinliği 

yapıyoruz. 

06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 

Değerler eğitimi konusu olan 
“Dürüst elma ağacı” adlı hikâyeyi 

okuyoruz. 
İpte bardak üfleme yarışması 

yapıyoruz. 
 

Trafik haftası 
hakkında 

sohbet ederek 
trafik kurallarını 

öğreniyoruz. 
 
 

Taşıtlar merkezimizi kullanarak trafik 
oyunu oynuyoruz. 

Trafik lambası sanat etkinliği 
yapıyoruz. 

Pirinç boyama yapıyoruz ☺ 
Boyadığımız pirinçlerle sanat 

etkinliği yapıyoruz. 
 

“Gökyüzü 
kimin” adlı 

şarkıyı 
öğreniyoruz. 

 
Evden gelirken 3 avuç kadar pirinç 

 getiriyoruz.
 

Bahçede halka içinde yürüme 
yarışması yapıyoruz. 
Annelerimiz için şarkı 

öğreniyoruz. 

 

Annelerimize sürpriz hediye 

hazırlıyoruz ☺ 

 

13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 

 
Minik dahiler kitabımızdan sayma-

grafik oluşturma çalışması yapıyoruz. 
Mozaik deseni ile seramik balıklar 

sanat etkinliği yapıyoruz. 
 

 

 
Minik dahiler kitabımızdan ile ters-

düz kavramlarını pekiştiriyoruz. 
Ayakkabı eşleştirme oyunu 

oynuyoruz. 
Bahçede patlamış 

mısır partisi 
yapıyoruz. 

Sanat etkinliği 
patlamış mısırları 

hazırlıyoruz. 

Engelliler Haftası hakkında sohbet 
ediyoruz. 

Engelli bireylere yapabileceğimiz 
yardımları öğrenerek “bende 

olabilirim” isimli drama çalışması 
yapıyoruz. 

 

 
Parmak baskısı ile sümbül çiçeği 

hazırlıyoruz.   
Çikolatalı kurabiyeler mutfak 

etkinliği yapıyoruz. 
 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramını kutluyoruz. 

19 Mayıs Türk Çocukları şarkısını 
öğreniyoruz.  

              



20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 

Müze nereye denir? Öğrenerek 
sohbet ediyoruz. 

Gezdiğimiz müzeleri 
arkadaşlarımıza anlatıyoruz.  

Müzik aletlerimiz ile grup şarkısı 
oluşturuyoruz. 

Ara renklerin 
oluşumunu 

öğreniyoruz. 
Renkli 

graponlar ile 
deney yapıyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan renk 
bulutları karışımı çalışmasını 

yapıyoruz. 

Minik dahiler kitabımızdan 
matematik çalışması yapıyoruz. 

Bahçede köpük balonlarla eğlenerek 
oynuyoruz. 

Masal saati ile dinleniyoruz. 
Doğa için kuşyemleri hazırlıyoruz. 

Renkli toplar ile örüntü çalışması 
yaparak renkler şarkısını 

öğreniyoruz. 
Ses çalışması yaparak aynı sesle 
başlayan kelimeleri söylüyoruz. 

Bahçede gökkuşağı oyunu 
oynuyoruz gökkuşağı şarkısıyla 

dans ediyoruz. 

Sergimizi hazırlıyoruz ☺ 

 

27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 
Buz boyalar ile boyama çalışması 

yapıyoruz. 
Hikâye okuyoruz. 

 
Duyu organlarım 

oyunu oynuyoruz. 
Minik dahiler 

kitabımızdan tatlı-
acı-ekşi çalışması 

yapıyoruz. 

Sayı görsel eşleştirme çalışması 
yapıyoruz. 

Rakamları görsele bakarak yazı 
tahtasına çiziyoruz. 

Tekerleme zamanı yapıyoruz. 

Sağ-sol kavramlarını pekiştiriyoruz. 
Sağlak ve solak olmak nedir? 
Beynimiz nasıl yönlendirir? 

Öğreniyoruz. 
Kukla saati yapıyoruz. 

 

Bahçede çöp şişlere boncuk dizme 
yarışması yapıyoruz. 

Okunan hikâyeyi 
dinlerken 
elimizdeki 

kâğıtlara hikâyeyi 
resmediyoruz. 

 İşitsel ve bilişsel 
becerimizi aynı 

anda kullanıyoruz. 

“Masada bom” rakam oyunu 
oynuyoruz. 

Dikkat-algı kitap çalışması 
yapıyoruz. 
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