UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI MAYIS AYI BÜLTENİ
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
*TRAFİK HAFTASI
*Anneler günü
*19 mayıs gençlik ve spor bayramı
ÖĞRENECEĞİMİZ KONULAR
*Trafik kurallarını öğreniyoruz
*Annemiz,Anneler günü
*19 mayıs önemi
AYIN KAVRAMI
*Şekil:Genel tekrar yapıyoruz
*Sayı.1’den 10’a kadar ritmik sayma
*Zıt kavramlar:Yukarı-Aşagı

Acık-Kapalı

MUTFAK ETKİNLİGİ
Meyve salatası yapıyoruz
1.HAFTA EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENECEĞİMİZ KONULAR
*Trafik nedir?
*Neden kurallara uymalıyız?
*Trafik işaretleri ne işe yarar?
*Trafik polisinin görevleri nedir?

ŞİİR
Trafik kurallarına uymak gerekir
Büyüklere bunları sormak gerekir
Dur şöför ama dur şöför ama
Çocuklar geciyor.Bib bib bib
TRAFİK POLİSİ (ŞARKI)
Ben büyüyünce trafik polisi olacagım
Şapkamı takıp düdüğümü calıp
Yayalara yol acacagım
Kim hata yaparsa kurallara uymazsa
Onlara ceza yazacagım.
2.HAFTA EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENECEGİMİZ KONULAR
*Anneler günü önemi
*Anne sevgisi
ANNECİĞİM(Şiir)
Anneciğim seni ben
Çiçeklerden böcekten
Sarı saçlı bebekten
Canımdan çok severim

ANNEM(ŞARKI)
Benim annem güzel annem
Beni al kollarına
Kucagında okşa beni ninniler söyle bana
Küçücükken baş ucumda bana ninniler söylerdin
Benim annem güzel annem kalbimin güneşisin
3.HAFTA EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENECEĞİMİZ KONULAR
*19 Mayıs Genclik ve Spor Bayramı
*Milli ve Dini Bayramlarımızı tanıyoruz
*Atatürk’ün bize armagan ettiği bayramlar
ŞİİR
Yurdumun ufuklarında
Dalgalan güzel bayrak
Selamlıyoruz seni biz
Kalplerimiz çarparak
ŞARKI
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmiş olmasın gözyaşlarıyla

Bir bahce bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne sevgili dünya
Oynaya oynaya gelin çocukalar
El ele el ele verin çocuklar
4.HAFTA EĞİTİM DURUMU
*Spor nedir?
*Sağlımız için spor yapmanın önemi
ŞARKI
Yıkarım hep elimi
Fırcalarım dişimi
Tırnagım hiç uzamaz
İçi asla kir dolmaz
Bakımlıdır kulaklar
Temizdir hep ayaklar
Pis sulara hiç basmam
Böylece mikrop kapmam
Birgün dikkat etmezsem

Darılır kızar annem
Hep tertemiz olurum
Sağlık neşe bulurum
TEMİZLİK (ŞARKI)
Ellerim tombik tombik
Kırlenince ne komik
Kirli yüzler sevilmez
Güzelliğim görülmez
Saçlarımız bakım ister
Hele dişler hele dişler
Uzamasın tırnaklar
Kirlenmesin kulaklar
Çok koşupta terleme
Soğuk sulardan içme
Sonra hasta olursun
Koşup doktoru bulursun
Doktor gelir odana
İğne yapar popona

