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KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 

 
Kasım Ayı’ndan herkese merhaba! 

Şenliklerle,oyunlarla,bayramlarla eğlenerek ve öğrenerek doplolu 

geçirdiğimiz  Ekim ayında yaptıklarımızı hatırlayalım... 
Küçük Grup Sınıfımızla; 

 ‘Zıplayan Top,Süt Nasıl Bozulur?,Elimizdeki Mikroplar,Sağlığımız’ adlı deney 

çalışmalarımızı yaptık 

    ‘Vücudun Bölümlerini Sayalım,Hop Hop!, Grafikteki el izlerim,Boyum Ne     

   kadar uzun?’ adlı aktivitelerimizi  yaptık 

 

Orta Grup Sınıflarımızla 
  ‘Merhaba-Hoşçakal,Toprak ve suyun ısısı,Su nerede?Atık kağıttım hamur oldum’ adlı 

deneylerimizi yaptık 

 ’Kollar sevgiyle sarılmak içindir,değişiklik yapalım,merhaba hoşçakal,aynadaki görüntü’ 

adlı drama çalışmalarımıza ilgiyle katıldık ve çok eğlendik. 

  Bilim günü etkinliğimizde;! Nereye ait,Toprakla resim yapalım,Şekil kitabı,Mandalları 

asalım’ adlı çalışmalarımızı yaptık 

 Matematik etkinliğimizde ise ‘1-5 arası sayılarla balon sayma oyunu’ 

oynadık. 1-2 Sayısını Tanıma çalışmaları yaptık. 

 Büyük Grup Sınıflarımızla; 
 Deney etkinliğimizde; Kavanozdaki Mum,Bitkiler Nerede ve Nasıl 

Büyür?Kaybolan MaddelerToprağın İçinde Neler Var? adlı çalışmalarımızı 

yaptık. 

 Yağmur Yağarken’ adlı oyunlarımızı oynadık 

 Bilim günü etkinliğimizde; ‘Nezaket Grafiği,Nezaket Treni,Renkli Legolar,Kahvaltımı 

Sayıyorum’ adlı çalışmalara katıldık. 

  Matematik  etkinliklerimizde; ‘2 sayılarının noktalarını birleştirebilme ve yazabilme,Ritmik 

sayı sayma’ çalışmaları yaptık 

 

 Bölge bölge Türkiye’mizi tanıdık. Konferans salonumuzda bölgelerle ilgili sunumları ve 

arkadaşlarımızın hazırladığı dans ve gösterileri izledik.Hem öğrendik hem eğlendik. 

 ‘Vücudunu Hisset,Bedenini Kullanarak Taklit Yap,Parmak Uçları ile Hareket,Ne olmak 

İstiyorum?’ adlı drama çalışmalarımızı yaptık 

 

 Bilim günü ve Matematik etkinliklerimizde  

 Drama etkinliğimizde ‘Ağaçlar Büyürken,Eşyalarımı Topluyorum,Sonbahar Geldiğinde, 
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 Cumhuriyetimizin 90. Yılını gururla kutladık.Şube okullarımızın hazırladığı gösterileri 

izledik, Öğretmenlerimizin hazırladığı Atatürk sunumuyla Atatürk’le ilgili bilgiler edindik ve 

okul bahçemizde ellerimizde Türk Bayraklarımızla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yaptık. 

‘ATAM İZİNDEYİZ’……. 

 Mutfak Faaliyetinde aşçı şapkalarımızı taktık ve turşu yaptık.Artık Turşularımızın olmasını 

bekliyoruz. 

Büyük gruplarımızla birlikte müzik öğretmenizin sunumuyla Ünlü Besteci ‘W.A. MOZART’ ı 

tanıdık. Bazı eserlerini dinledik. 

Orta  grup sınıfı arkadaşlarımızla besteci tanıtımında hazırlanan sunum ve gösteriyle 

‘Müzisyen’i tanıdık, 

Küçük grup sınıfı arkadaşlarımızla hayvan tanıtımında “Kelebek”  tanıdık. 

 Okulumuzda buluna hayvanat bahçesi gezdik ve orada bulunan hayvanları yakından tanıdık. 

 Dünya Çocuk Günü’nü kutladık. 

 ‘Mor  Menekşe’, ‘Yağ satarım bal satarım’, ’Bülbül kafeste’ adlı geleneksel oyuınlarımızı 

keyifle oynadık 

 Ekim ayında doğan arkadaşlarımızın doğum günlerini kutladık. 
. 

KASIM AYI AKTİVİTELERİMİZ 

Sorgulama Ünitelerimiz 
Küçük grubumuz bu ay da ‘Ben Kimim?’ ünitemizi sorgulamaya  

devam edecekler. 

 

Orta grup sınıfı öğrencilerimiz araştırarak,düşünerek, gözlem yaparak  aktif olarak 

katıldıkları ‘‘Hepimiz Farklıyız’ ünitesinde fiziksel özelliklerini, becerilerini ve ilgi 

alanlarını sorgulamaya devam edecekler. 

Büyük gruplarımız ‘Bir zamanlar’ ünitemizi sorgulayacaklar. 

 

Merak ediyorum, öğreniyorum 
 

 Drama Çalışmaları 

 

 

 
 

 

 Deney Çalışmaları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük grup 
 Deniz Temiz 

 Suyla Kayan Topraklar 

 Rüzgarla Uçan Toprklar 

  Döndüğümüzde 

Görüşürüz 

 
 

 

Büyük grup 
 Haydi Ağaçlar Toprağı Tutalım 

 Gizemli Kutu 

 Bir Zamanlar İnsanlar 

 Hayalimdeki Gezi 

Orta Grup 
  Benim gibi Yap 

 Önündekinin Aynısını 

Yap 

 Meyve sepeti 

 Duygu Heykelleri 

Küçük Grup 
 Renkli Balonlar 

  Yumuşak Bulut 

 Zıplayan Top 

 Uzayda Yolculuk 

 

 

 

 

Orta Grup 
 Bilyeler 

 Islakken Ağır kuruyken 

Hafif 

 Suyun Gücü 

 Ellerimizle Cisimleri 

Tanıyalım 

 

Küçük Grup 
 Çürük Yumurta 

 Haydi Yoğurt Yapalım 

 Görünmeyen Yazı 

 Kırmızı ve Mavi Karışıyor 
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 Bilim günü Etkinlikleri 

 

 

 

 

 
 

 Büyük gruplarımızla bu ay; ’HİNDİSTAN’ı tanıyacağız. 

 Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;’RESSAM’ ı tanıyacağız. 

 Küçük grubumuzla hayvan tanıtımımızda ‘KAPLUMBAĞA’ yı 

tanıyacağız. 

 Geleneksel oyunlarımızda bu ay büyük grup sınıfı arkadaşlarımızla; 

‘SEK SEK,orta grup sınıfı arkadaşlarımızla ‘YERDEN YÜKSEK’, küçük 

grup sınıfı arkadaşlarımızla ‘KIRMIZI BALIK’  oynayacağız. 

 Besteci tanıtımımızda müzik öğretmenimizin sunumuyla büyük 

gruplarımızla birlikte ‘FAHİR ATAKOĞLU’ nu tanıyacağız. 

 

Mutfak Faaliyetimiz: 

Bu ay mutfak faaliyetimizde, hep beraber                                     

‘MAKARNA SALATASI’ yapacağız. 

 

 BU AY YAPACAĞIMIZ ŞENLİK: 

 Kitaplar en yakın dostumuz... Hep birlikte kitapları 

 daha yakından tanıyacağımız ‘Kitap şenliği’ 

 düzeleyeceğiz. 

 

HATIRLATMALAR 

Bu ay ‘veli katılımlarımız’ başlıyor. 

16 Kasım Cumartesi günü veli toplantısı düzenliyoruz. 
 

Büyük gruplar “Hindistan” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Orta gruplar “Ressam” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Küçük gruplar “Kaplumbağa” ile ilgili bilgi getirmeyi 
 

UNUTMAYALIM! 

 
Orta Grup 
 Yanlış Olanı Bulalım 
 Resimdeki Sözlük 
 Şekil Pizzası 
 Duygu Grafiği 

 
Küçük Grup 
 Grafikteki El 

İzlerim 

 Boyum ne 

kadar uzun? 
 

 

 

Büyük grup 
 Sayarak Buluyorum 

 Daha Önce Neredeydiler? 

 Pipet Dolu Bardaklar 

 Önce Tane Sonra Mısır 

 Sayı Tekerleği 
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EKİM AYINDA DOĞAN ARKADAŞLARIMIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 GÜL ZEYNEP ÜNLÜSÜ 

 NEHİR EKŞİOĞLU 

 AREN PALAZ 

 KAAN MİKAİL TOSUN 

 DURU ALTUNTAŞ 

 AYÇA LAL YILMAZ 

 DEMİR EKŞİOĞLU 

 ECENAZ YAVUZASLAN 

 AYÇA ÜNSAL 

 İDİL NUR UÇAR 

 BURCU CÜCELOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


