MAYIS AYI MİNİK KALPLER SINIFI
BÜLTENİ
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
*Trafik ve ilk yardım haftası
*Anneler Günü
*Engelliler Haftası
*Müzeler Haftası
*19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

AYIN KAVRAMLARI
*Orta derecede çıkarma toplama işlemleri
*1-10 arası sayıları tanıma ve yazma ( desteksiz)
ÖĞRENECEĞİMİZ KONULAR
*Trafik nedir?
*Trafik işaretleri
*Trafik kurallarının sürücü ve yayalar için önemi
*19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi
*Atatürk’ün Türk gençliğine verdiği önem
*Yaz mevsimi ve ayları
*Yaz mevsiminde doğada meydana gelen değişikler

MUTFAK ETKİNLİĞİ
Waffle yapıyoruz.

1.HAFTA EĞİTİM DURUMU
Öğreneceğimiz konular
*Trafik nedir?
*Trafik işaretleri
*Trafik kurallarının sürürcü ve yayalar için ömemi
*Taşıt çeşitlerine göre trafik kurallları
ANADİLİ ETKİNKLİKLERİ
TRAFİK POLİSİ(ŞARKI)
Ben büyüyünce trafik polisi olacağım
Şapkamı takıp
Düdüğümü çalıp
Yayalara yolları açacağım
Kim hata yaparsa
Kurallara uymazsa
Onlara ceza yazacağım
TRAFİK(ŞİİR)
Yanar söner durmadan
Yeşil,kırmızı,sarı
Korur bizi kazadan
Trafik ışıkları
Dört yol ağzında durur
Trafiği gözlerim
Geç derse bana memur
Korkusuzca geçerim
BİLMECELER
Sarı kırmızı yeşil yanar,
Dikkat etmeyeni uyar!
(Trafik lambası)
Caddede görev yapar,
Hızlı gidenlere ceza yazar.
(Trafik polisi)
Yolun altından gider,
Yayalar rahat eder.
(Alt geçit)
Yolun kenarında durdum,
Önceleri çok korktum.

Üzerine çıkınca,
Trafikten kurtuldum. (Üst geçit)
2.HAFTA EĞİTİM DURUMU
Öğreneceğimiz Konular
*Anneler gününün önemi
*Annelerimiz için neler yapmalıyız
ANADİLİ ETKİNLİKLARİ
ANNEMİZE TÜRKÜ(ŞARKI)
Güneşin alası çok
Çocuğa bakar anne
Her evin çilesi çok
Evine tapar anne
Analar çeker yükü
Gece gündüz çalışır
Kimsenin bilesi yok
Yarını yapar anne
Gelin çiçek verelim
Gelin çiçek verelim
Yollarına serelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim
Annemize verelim
ANNECİĞİM(ŞİİR)
Anneciğim seni ben
Çiçeklerden yemişten
Sarı saçlı bebekten
Canımdan çok severim
Gitme hep yanımda kal
Beni kollarına al
Pembe gülden daha al

3.HAFTA EĞİTİM DURUMU
Öğreneceğimiz konular
*19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
*Spor çeşitleri ve spor yapmanın önemi
*Atatürk’ün Türk gençliğine verdiği önem
ANADİLİ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
SAMSUNDA(ŞARKI)
Samsunda güneş gibi
Doğdun sen Atatürk
Yurdumdan düşmanı
Kovdun sen Atatürk
Özgürlük barış için koştun sen Atatürk

Aydınlık yurt için
Coştun sen Atatürk
ATAM(ŞİİR)
Sen yurdumun ufkunda
Güneş gibi parladın Atam
Ebediyen yaşasın
Sonsuz ateşinde hür vatan

4.HAFTA EĞİTİM DURUMU
Öğreneceğimiz Konular
*Engelliler haftası
*Engelli insanlara nasıl davranmalıyız
*Müze nedir?
*Yaz mevsimi
*Yaz mevsimi ayları,doğada meydana gelen değişikler

ANADILI ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
Şiir
Hayat herkese güzel
İnan hiç kimse istemez
Gücünüz yerindeyse
Eksik olsun bir yeri
Sağlıklıysa başınız
Sağlamsa yavrum şükret
Bir sakat görürseniz
Değerlendir günleri
Sevgiyle yaklaşınız
MÜZE
Tarih,sanat,kültürün hazinesidir müze
En gerçek bilgileri o verir bize
Onunla aydınlanır en eski uygarlıklar
Orada sergilenir,çok değerli varlıklar
YAZ
Yaz geldi çiçekler açtı
Arılar hep çalıştı
Arı vız vız vız
Arı vız vız vız
Diye çalışır
Önce menekşeyi koklar
Sonra gülü okşarız
Arı balını arı balını
Arı balını biz çok severiz

