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  Merhaba,  

 
Pandemi ve ağır kış koşulları gölgesinde 

ilkelerimizden taviz vermeden ve eğitim 
programlarımızı aksatmadan, eğlenerek öğrenmeye 
ve bol bol oyun oynamaya devam ediyoruz. Zaman 

zaman gribal hastalıkları yaşasak da çok şükür 
şimdiye kadar karantina sürecine hiç girmedik. 
Bunun için siz velilerimize ve ekibimize virüs ve 
hastalıklar konusunda duyarlı davrandığınız ve 
gerekli önlemleri aldığınız için çok teşekkür ederiz.   

Ocak ayında yaptığımız bireysel görüşmeler 
sonucunda, siz ailelerimiz birçok gelişimin farkına 
vardınız. Bizler çocuklarımızın gelişimlerini sizlerle 
paylaşarak, hedeflerimizi aktardık. Çocuklarımızın 
nasıl gelişim gösterdiklerini hep birlikte sevgiyle 
gözlemledik. 

Güneş ve Bulut grubumuz için kayıt 
yenilemelerimiz mart ayında yapılacaktır. 
 2022-2023 eğitim yılında tam kapasite ve normal 
koşullarımıza göre üç grup (Bulut-36-48, Güneş 48-
60, Yıldız 60-72 ay) olarak hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. 36 ayını doldurmuş veya doldurmak 
üzere olan çocuklarımızın ailelerinden yoğun ilgi 
görmekteyiz. Bu nedenle koşullarımız oluştuğunda 
yeni eğitim yılını beklemeden üçüncü grubumuzu 
(2019 doğumlular için) açabiliriz.  
 
 



 
II. Yarıyıl eğitim dönemimizde yapacaklarımızla ilgili 

önemli tarihleri sizlere şimdiden paylaşmak istiyoruz. 
Hava koşulları izin verdiği, pandemi de farklılıklar 

olmadığı sürece Özellikle mart ayı itibariyle etkinlik 
tarihlerimizi dikkate almanızı önemle rica ediyor, bu 

dönemlerde büyük aksilikler olmadığı sürece 
çocuklarınız adına bizlerle olmaya gayret 

göstermenizi yine çocuklarınız adına istiyoruz.  
 

    Çocuklarımız ve bizler için önemli tarihler ;  
   

 27 Mart 2022 Dünya Çocuk Hatıra Ormanında 
13. Kez fidanlarımızı ailecek dikecek ve ormanımızı 

büyütmeye devam edeceğiz.                   
                 

 23 Nisan haftasında etkinliklerimiz kapsamında        

22 Nisan 2022 tarihinde isteyen velilerimizin de 
katılacağı KORTEJ yürüyüşüm ve  geleneksel        

TAK-TAKIŞTIR partimizi yapacağız. 
 

 Hava koşullarının uygun olması durumunda             
07 Mayıs 2022 Annelerimize ithaf ettiğimiz 

YILSONU SERGİMİZİ yapacağız.  
 

 Mayıs ayının sonunda III. Gelişim toplantılarımızı 
yapacağız.  

 
 17 Haziran2022  cuma günü  31.DİPLOMA 

Tören’imizi ve 31.yıl kutlamamızı yapacağız. 
 

 
 
 



Yaz programı yapmak isteyen 
velilerimiz için ;  

Pandemi ve ekonomik koşulların nasıl 
ilerleyeceğini bilmiyoruz ama; şu anda ki 
konumda devam edeceğini düşünerek,  
 
08 Temmuz -01 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında okulumuz KAPALI olacak, 
personelimiz yıllık izinlerini kullanırken, 
okulumuzda gerekli görülen tadilatları 
yapacağız. Sizlerde yıllık izin ve tatil planlarınızı 
bu tarihler için yaparsanız zor durumda 
kalmamış olursunuz.   
 

Bir aksilik olmadığı (Salgın ve doğal afetler)sürece 

şimdilik planlarımız bu yönde olacaktır. Umarız hiçbir 
aksilik yaşamadan çocuklarımız ve siz ailelerimizle bu 

programları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.  

 
 OCAK ayı haftanın çocuğu olarak ; 

MUHAMMED ENES MERCAN VE  

HAZİRAN İZ AYCAN arkadaşlarının oylaması ile 
seçildi ve bebeklik dönemine ait fotoğrafları ile 

kıyafetlerinden bir kısmı panomuzda yer aldı.  
Tebrik ediyor, sevgiyle kucaklıyoruz. 

 
  ŞUBAT Ayı Okul Müzesi Materyali: Sevginizi Anlatan 

                                                     Bir Nesne 
  ŞUBAT Ayı Mutfak Çalışması    : Tarçınlı Sevgi Kurabiyesi 

                                                 (14 Şubat) 
  Ocak ayında aramıza katılan ; 

Enver Yekta KURTULUŞ ve  
Umut POLAt’a  

Hoş geldin diyor, sevgiyle kucaklıyoruz.  
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OCAK ayında neler yapacağız;  
  

1 Şubat; BARIŞ MANÇO kimdir? Öğreniyoruz. Adam 
olacak çocuk yarışması düzenleyip gönlümüzce 

eğleniyoruz. 
 

2 Şubat; Fitness-Art günü.  
 

3 Şubat; HAYVANLAR projemize başlıyoruz. Havada, 
karada ve suda yaşayan hayvanları tanıyoruz. 

 
9 Şubat; Fitness-Art günü 

 
10 Şubat; Tema çalışması- Örümcek Gözlemi 

 

14 Şubat; SEVGİ kurabiyemizi yapıyoruz. 
 

15 Şubat; Tema Çalışması Renkli Böcekler 
 

16 Şubat; Fitness-Art günü  
 

20 Şubat ; “ Sınırlarımızı nasıl belirleriz? “ konulu 
Ebeveyn eğitimini online olarak yapacağız.  

 
22 Şubat ;Tema Çalışması Fare ve Baykuş 

 
23 Şubat; Fİtness-Art günü 
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Her zaman eleştiri ve öneriye açık olduğumuzu; 

ama zamanında yapılan öneri ve eleştirilerin daha etkili 
ve çözümünün daha kalıcı olacağını unutmamanız 

dileği ile  
       HOŞ VE SEVGİYLE KALIN 
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( kendi ifadesinin aynıdır ) 
 

 

             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALİ İĞNELİ 

 Bilmiyorum hiç, Hiçbir şey sevmiyorum. 
 Hiçbir şey olmuyor. 

 Renkli renkli.  

 
TEOMAN TAN 

 Duygu demek, mutlu oluyorum. 
 Kalbimizde olur. 

 Sarı. 

 
EKREM BERA ÇINAR 

 Mutlu olmaktır, Sevmek isterim. 
 Beynimiz ( derken omzunu gösterdi) 

 Pembe. 

 
SARP ALAN 

 Güzel demek, kötü oluyor öyle istedim. 
 Karnımızda ( derken kalbini gösterdi )  

 Sarı.  
 

 SENCE SEVGİ NE DEMEKTİR? SEN 

BİRİNİ SEVİNCE NELER OLUYOR? 
 SENCE SEVGİ VÜCUDUMUZDA 

NEREDE OLUR? 
SENCE SEVGİNİN RENGİ HANGİ 

RENKTİR? 
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( kendi ifadesinin aynıdır ) 

 

 
 SENCE SEVGİ NE DEMEKTİR? SEN BİRİNİ SEVİNCE NELER OLUYOR? 

 SENCE SEVGİ VÜCUDUMUZDA NEREDE OLUR? 

 SENCE SEVGİNİN RENGİ HANGİ RENKTİR? 
  
 
 
 
 
 

 

GÜNEŞ BÜLBÜL 

Seviyorum demek, oynamak istiyor. 
Kalbimizde olur 

Kırmızı. 
 

UMAY NERGİZ 

Bilmiyorum, güzel oluyor 
Kalbimizde. 
Kırmızı. 

 
 

DEFNE YEŞİLÖZ 

Annemizi Babamızı özlemek demek, Annem Babam 

bana oyuncak alıyor. 

Kalbimizde. 

Kırmızı.
 

HAZİRAN İZ AYCAN 

        Her şeye güzel davranmak demek, mutlu oluyoruz. 

   Kalbimizde olur. 

        Bence şeffaf renk. 



9 

 

              

 

              PELİN ECE GÜRSOY 

Sevmek demek, oda beni seviyor. 

Kalbimizde olur. 
Kırmızı. 

 
ASLI İĞNELİ 

Şapka demek, Kar Topu savaşı oluyor. 
Kalbimizde burada olur. 

Mavidir. 

 
     

     AKSEL GÖKSEL 
Mutluluk demek, mutlu oluyorum. 

Bilmiyorum. 

Kırmızı. 
 

    CESUR YAĞMUR ÖZALP 
       Bilmiyorum, hiçbir şey olmuyor. 

       Kalpte olur. 

       Kırmızı olur. 
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    GÜNEŞ GRUBU 

ÖĞRENDİKLERİMİZDEN BAZILARI 
KAVRAMLARIMIZ  

 RENKLER: MOR-PEMBE renklerini hatırlarken 
hangi renkleri karıştırınca mor ve pembe elde 

ederiz öğrendik. Çember ve daire şekillerimiz mor-
pembe renkler ile tamamladık. 

 ŞEKİL: ÇEMBER şeklini tanırken daire ile 
arasındaki farklar neler inceledik. Hulahoplar 

kullanarak Pop goes the weasel eşliğinde çembere 
atlama oyunu oynadık. Mor ve pembe renkler 

kullanarak çemberin etrafını, dairenin içini 
doldurarak tamamlama yaptık. ELİPS nasıl bir şekil 

tanıdık. Elips kuklası eşliğinde elips neden üzgün 

hikayesini okuduk. Elipsleri kesik çizgiden 
tamamlama-kesme ve resim oluşturma çalışması 

yaptık. Elip mi? Çember mi? Oyunu ile çok 
eğlendik. 

 MİKTAR: TEK-ÇİFT kavramımızı öğrenirken 
çoraplarımızın çiftlerinden faydalandık. 

Çoraplarımızın özellik ve desenlerini inceleyip 
eşleştirdik. Kendimize ve arkadaşlarımıza 

giydirmeye çalışırken çok eğlendik. Terliklerimizi 
tasarlayıp kavramımızı pekiştirdik. Tek ayak çift 

ayak hedefe zıplama oyunu oynadık. 
 SAYI: (4): 5 sayısı nasıl yazılır yazılış yönüne 

dikkat ederek tahtada, kumda ve vücudumuzla 
yazma çalışması yaptık. 5 sayılarımızın desenlerini 

tamamlama ve boyama çalışması yaptık. Kavram 

kitaplarımızdan 5 sayılarına çalıştık. 
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 ZIT KAVRAM: KARANLIK-AYDINLIK kavramımızı 

tekrar ederken Sabah-öğle-akşam 
kavramlarımızdan faydalandık. Sabah ve akşam 

gökyüzü nasıl görünür inceleyerek öğrendik. 
 DUYU: TATLI-TUZLU, TAZE-BAYAT kavramlarımızı 

tekrar edip öğrenirken Tahıllar ve ekmek projemizin 
son aşamasında ekmeklerimizi yaparak tekrar ettik. 

SERT-YUMUŞAK  kavramımızı yoğurduğumuz 
hamur ile kendi ekmeklerimiz tasarlarken 

pekiştirdik. 
 ZAMAN: SABAH-ÖĞLE-AKŞAM kavramımızı 

öğrenirken günün 3 vaktinde neler yaparız scamper 
çalışması yaptık. Sabah-öğle-akşam görselleri ile 

tamamlama çalışmamızı yapıp pekiştirdik. ÖNCE-
ŞİMDİ-SONRA kavramımızı buğdayın oluşumunu 

inceleyerek pekiştirdik. 
 

 FİTNESS-ART Yoga, çeşitli yürüme stilleri, soğuma 
ve esneme çalışmaları, zumba dansları ile Fitness 

dermizide çok eğlendik. Art çalışmalarımızda1- 
GÖLGE nedir? Nasıl oluşur? Öğrendik. Kendi 

gölgelerimizi keşfedip, inceledik ve çizip boyadık. 
Hayvanların gölgelerini çizmeye çalıştık ve boyadık. 

Gölge eşleştirme oyunu oynarken çok eğlendik. 
Gölge oyunu için kukla tasarladık ve kendi 

projeksiyon makinalarımızı peçete rulosu ve poşet 
dosya kullanarak tasarladık. 2- SOĞUK OLAN 

ŞEYLER neler scamper çalışması ile keşfettik. 
Soğuk olan neleri severiz sohbet ettik. Soğuk 

havalarda nasıl giyiniriz, bizi soğuktan ne korur 
bilgi paylaşımı yaptık. kendi ayak izlerimizi 

inceleyerek Kardaki ayak izlerim kolaj çalışmamızı 

gerçekleştirdik. Hayvanların ayak izlerini eşleştirme 
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çalışması yaptık. 3-RENKLER VE ÇİZGİLER 

çalışmamızda çeşitli çizgileri inceledik. Rengârenk 
çizgiler kolajımızı hazırladık. Artık materyaller ile 

çizgi tamamlama çalışmamızı yapıp, çeşitli çizgilerin 
üzerinde yürümeye çalışırken çok eğlendik. 

 TAHILLAR VE EKMEK projemizin ilk aşamasında 
buğdayın oluşumunu inceledik. Belgesel ve 

hikâyelerle pekiştirdik. Buğdayın oluşumunu drama 
çalışması ile gerçekleştirip ekmek türlerini 

inceledik. Buğdayın oluşumu panosu ile buğday 
başağı çalışmalarımızı yaptık. İkinci aşamasında 

ekmek türlerini inceleyerek tekrar ettik. Ekmek 
olmadan önce hangi aşamalardan geçiyor öğrendik. 

Kendi ekmek fırınımızı ve tuz seramiği tekniği ile 
ekmeklerimizi tasarladık. Projemizin üçüncü 

aşamasında un, tuz, maya, şeker, su kullanarak 

ekmek hamuru yoğurup mayaladık, ardından fırına 
sürüp pişirdik, üzerine tahin-pekmez sürüp afiyetle 

yedik. 
 KIŞ MEVSİMİ özellikleri ve aylarını öğrendik. Kar 

tanelerini inceleyip kar’ın altında kolaj çalışmamızı 
uyguladık. Kış partisi için demokratik oylama ile 

takacağımız aksesuarın ne olduğuna karar verdik. 
Oylama sonucu kendi atkılarımızı tasarladık ve kış 

partisinde doyasıya eğlendik. Hazırladığımız yapay 
kar ile duyusal etkinlik yaptık. 

 ENERJİ TASARRUFU HAFTASI Enerji nedir? 
Enerjiyi nasıl kullanmalı, nelere dikkat etmeliyiz? 

Öğrendik. Enerji kaynaklarımızı ve nasıl 
kullanacağımızı anlatan panomuzu hazırladık. 

 TEMA ÇALIŞMASI Kökler nereye gidiyor? 

Okulumuzda bulunan bir saksı bitkisini inceledikten 
sonra çevremizde buna benzeyen bitkiler var mı? 
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Evimizde yetiştirdiğimiz bitkiler var mı? Sohbet 

ettik, ardından bitkiler nasıl büyür? Scamper 
çalışmamızı uyguladık ve bitkilerin büyüme 

aşamaları ile ilgili drama çalışmamızı 
gerçekleştirdik. Toprağın altında bulunan köklerini 

inceleyerek ne işe yaradığını keşfettik. Kendi 
tohumlarımızı poşet içinde toprağa ekerek 

büyümesini ve köklerin toprağın altında hareket 
etmesini gözlemledik. 

 ÖRÜNTÜ nedir? Örüntü kuralları nelerdir? 
Öğrendik. İkili örüntüler tahtada çalışarak 

pekiştirdik. Artık materyaller ile kendi 
örüntülerimizi tamamladık. 

 MUTFAK ÇALIŞMASI BONİBONLU KURABİYEmiz 
için malzemelerini inceleyerek karıştırıp yoğurduk. 

Kendi ellerimizde yuvarladığımız kurabiyelerimizi 

bonibonlarla süsleyerek afiyetle yedik. 
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                GÜNES GRUBU 

OCAK AYI BİLGİ YAPRAĞI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARDAN ADAM 

Bir kardan adam duruyor 

 Tam evimizin önünde 

Elinde çalı süpürge, önünde kömür üç düğme 

Kardan adam üşümez soğuktan 

Kardan adam hapşırmaz soğuktan 

Gelip geçene bakıyor 

Durmadan selam veriyor 

Kuşlar üstüne konuyor 

O hiç rahatsız olmuyor 

Kardan adam üşümez soğuktan 

Kardan adam hapşırmaz soğuktan 

hapşııııııııı 

 

UÇURTMA 
Çıtaları birbirine bağladım 

Sonra renkli kâğıtlarla kapladım 
Ortasından ipleri geçirirken 

Kuyruğunu hemen ona bantladım 
Uç uç uçurtma uçur beni uçurtma 

Gel bakalım renkli Dünya’ya 
Uçurtmanın kuyruğuna takıldım 
Gökyüzünde bulutlara takıldım 
Uçakların yanından geçerken 

Dünya ne kadar büyük şaşırdım 
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                      KAVRAMLARIM 
 RENK: ANA VE ARA RENKLER 

ŞEKİL:DAİRE,ÜÇGEN,KARE,DİKDÖRTGEN,KENAR-
KÖŞE 
MİKTAR: AZ-ÇOK, AĞIR HAFİF, TEK-ÇİFT, YARIM-
TAM, KALABALIK-TENHA, PARÇA-BÜTÜN 
BOYUT: UZUN -KISA 
YÖN/MEKÂNDA KONUM: YUKARI-AŞAĞI, İLERİ-
GERİ, SAĞ-SOL, SAĞINDA-SOLUNDA  
SAYI:6, ÖNCEKİ-SONRAKİ 
DUYU: SICAK-SOĞUK, KAYGAN-PÜTÜRLÜ, TYLÜ-
TÜYSÜZ,PARLAK-MAT SESLİ-SESSİZ 
DUYGU: TÜM DUYGULAR 
ZIT ANLAM:AYNI-FARKLI-BENZER, HIZLI-YAVAŞ, 
CANLI-CANSIZ, HAREKETLİ-HAREKETSİZ, TERS-
DÜZ 
ZAMAN : ÖNCE-ŞİMDİ-SONRA,SABAH-ÖĞLE-
AKŞAM, GECE-GÜNDÜZ 

NESNELERLE 3’LÜ ÖRÜNTÜ 

AYIN 

PROJESİ 

HAYVANLAR 

     MÜZE 
SEVGİNİZİ 

ANLATAN 

BİR NESNE 

TEMA 
ÖRÜMCEK 

GÖZLEMİ 

RENKLİ 

BÖCEKLER 

FARE VE BAYKUŞ 

BELİRLİ GÜN VE 

HAFTALAR 

 

SEVGİ GÜNÜ 
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BULUT GRUBU 
ÖĞRENDİKLERİMİZDEN BAZILARI  

KAVRAMLARIMIZ 
 ŞEKİL: Öğrendiğimiz tüm şekilleri tekrar edip, 

sınıf tahtamızda çizmeye çalıştık. Seçtiğimiz bir 

şekle boyama ve artık materyal ile tamamlama 
çalışması yaptık. Sınıfımızda şekillere zıplama 

oyunu oynarken çok eğlendik. 
 SAYI: 1-2-3 sayılarını tekrar ettik ve yazılışlarını 

inceledik. 1-2-3 sayılarımızla parça-bütün ilişkisi 
ile puzzle çalışması yaptık. 

 MİKTAR: Yarım-tam kavramımızı çalışırken 

okulumuzda bulunan yarım tam meyveler ile 
oynayarak kavramımızı öğrenmeye çalıştık. 1-2-

3 sayılarımızı hatırlayıp parça-bütün ilişkisi ile 
puzzle çalışması yaptık. 

 ZIT: Sınıf lambamızı, camını ve kapıyı kapatıp 
açarak kavramımızı pekiştirdik. Kendi kağıt 

evlerimizi hazırlayıp penceresini ve kapısını açık 
olacak şekilde tasarlayıp yapıştırdık. 

 DUYU: ISLAK-KURU ellerimizi yıkayarak ıslatıp 
peçete ile kuruttuk. Seçtiğimiz kumaş ve 

kurdeleleri ıslak ve kuru kovalara batırıp 
kavramımızı deneyerek gözlemledik. Seçtiğimiz 

kuru bir artık materyal ile tamamlama çalışması 
yaptık.   

 YÖN-MEKÂNDA KONUM: UZAK-YAKIN 

kavramımızı öğrenirken sınıfımızın penceresinden 
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yakın ve uzak olan yerleri inceledik. Dürbün ile 

uzakta olan şeyleri yakından görme fırsatı  
bulduk ve kendi dürbünlerimizi tasarladık. 

 
 

 
 DUYGU: ŞAŞKIN duygusunu tanırken sınıfımızda 

belirli noktalara saklanmış şaşkın yüz ifadelerini 
bulmaya çalıştık. Bulduğumuz yüz ifadelerini 

toplarken nelere şaşırırız sohbet ettik. Boş yüz 
şablonuna kendi şaşkın yüz ifadelerimizi çizdik. 

 ZAMAN: ÖNCE ŞİMDİ SONRA kavramımızı 
öğrenirken kendi bebekliğimizi, civcivin önceki, 

şimdiki ve sonraki hallerini inceledik. Civcivin 
oluşum aşamalarını 3 boyutlu çalışmamız ile 

tamamladık. 

 FİTNESS-ART Yoga, çeşitli yürüme stilleri, 
soğuma ve esneme çalışmaları, zumba dansları 

ile Fitness dermizide çok eğlendik. Art 
çalışmalarımızda1- GÖLGE nedir? Nasıl oluşur? 

Öğrendik. Kendi gölgelerimizi keşfedip, inceledik 
ve çizip boyadık. Hayvanların gölgelerini çizmeye 

çalıştık ve boyadık. Gölge eşleştirme oyunu 
oynarken çok eğlendik. Gölge oyunu için kukla 

tasarladık ve kendi projeksiyon makinalarımızı 
peçete rulosu ve poşet dosya kullanarak 

tasarladık. 2- SOĞUK OLAN ŞEYLER neler 
scamper çalışması ile keşfettik. Soğuk olan neleri 

severiz sohbet ettik. Soğuk havalarda nasıl 
giyiniriz, bizi soğuktan ne korur bilgi paylaşımı 
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yaptık. kendi ayak izlerimizi inceleyerek Kardaki 

ayak izlerim kolaj çalışmamızı gerçekleştirdik. 
Hayvanların ayak izlerini eşleştirme çalışması 

yaptık. 3-RENKLER VE ÇİZGİLER çalışmamızda 
çeşitli çizgileri inceledik. Rengârenk çizgiler 

kolajımızı hazırladık. Artık materyaller ile çizgi 
tamamlama çalışmamızı yapıp, çeşitli çizgilerin 

üzerinde yürümeye çalışırken çok eğlendik. 
 TAHILLAR VE EKMEK projemizin ilk 

aşamasında buğdayın oluşumunu inceledik. 
Belgesel ve hikâyelerle pekiştirdik. Buğdayın 

oluşumunu drama çalışması ile gerçekleştirip 
ekmek türlerini inceledik. Buğdayın oluşumu 

panosu ile buğday başağı çalışmalarımızı yaptık. 
İkinci aşamasında ekmek türlerini inceleyerek 

tekrar ettik. Ekmek olmadan önce hangi 

aşamalardan geçiyor öğrendik. Kendi ekmek 
fırınımızı ve tuz seramiği tekniği ile ekmeklerimizi 

tasarladık. Projemizin üçüncü aşamasında un, 
tuz, maya, şeker, su kullanarak ekmek hamuru 

yoğurup mayaladık, ardından fırına sürüp 
pişirdik, üzerine tahin-pekmez sürüp afiyetle 

yedik. 
 KIŞ MEVSİMİ özellikleri ve aylarını öğrendik. 

Kar tanelerini inceleyip kar’ın altında kolaj 
çalışmamızı uyguladık. Kış partisi için demokratik 

oylama ile takacağımız aksesuarın ne olduğuna 
karar verdik. Oylama sonucu kendi atkılarımızı 

tasarladık ve kış partisinde doyasıya eğlendik. 
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Hazırladığımız yapay kar ile duyusal etkinlik 

yaptık. 
 ENERJİ TASARRUFU HAFTASI Enerji nedir? 

Enerjiyi nasıl kullanmalı, nelere dikkat etmeliyiz? 
Öğrendik. Enerji kaynaklarımızı ve nasıl 

kullanacağımızı anlatan panomuzu hazırladık. 
 MUTFAK ÇALIŞMASI BONİBONLU 

KURABİYEmiz için malzemelerini inceleyerek 
karıştırıp yoğurduk. Kendi ellerimizde 

yuvarladığımız kurabiyelerimizi bonibonlarla 
süsleyerek afiyetle yedik. 

 TEMA ÇALIŞMASI Kökler nereye gidiyor? 
Okulumuzda bulunan bir saksı bitkisini 

inceledikten sonra çevremizde buna benzeyen 
bitkiler var mı? Sohbet ettik, ardından bitkiler 

nasıl büyür? Scamper çalışmamızı uyguladık ve 

bitkilerin büyüme aşamaları ile ilgili drama 
çalışmamızı gerçekleştirdik. Toprağın altında 

bulunan köklerini inceleyerek ne işe yaradığını 
keşfettik. Kendi tohumlarımızı poşet içinde 

toprağa ekerek büyümesini ve köklerin toprağın 
altında hareket etmesini gözlemledik. 
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KARINCA 

BİR KAR TANESİ  

UÇTU UÇTU 

KARINCANIN KAFASINA 

 KONDU KONDU 

KARINCA TİTREDİ  

DONDU DONDU PIRRRRR 

KARINCA KARINCA 

 SENİN NE İŞİN VAR DIŞARDA 

KIŞ GÜNÜ 

KARINCA KARINCA  

SENİN NE İŞİN VAR DIŞARDA 

KIŞ GÜNÜ 
 

KARDAN ADAM 

Bir kardan adam duruyor 

 Tam evimizin önünde 

Elinde çalı süpürge, önünde kömür üç düğme 

Kardan adam üşümez soğuktan 

Kardan adam hapşırmaz soğuktan 

Gelip geçene bakıyor 

Durmadan selam veriyor 

Kuşlar üstüne konuyor 

O hiç rahatsız olmuyor 

Kardan adam üşümez soğuktan 

Kardan adam hapşırmaz soğuktan 

hapşııııııııı 
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CANLI-CANSIZ,  
HAREKETLİ- HAREKETSİZ, 
ESKİ-YENİ, KİRLİ-TEMİZ 

 
 
                     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                KAVRAMLARIMIZ 
RENK: TÜM RENKLER 
ŞEKİL: TÜM ŞEKİLLER 
BOYUT:UZUN-KISA  
MİKTAR: YARIM-TAM, PARÇA-BÜTÜN, TEK-ÇİFT 
SAYI: 4 RAKAMI 
DUYU: ISLAK-KURU,TAZE-BAYAT 
YÖN/MEKÂNDA KONUM: YUKARI-AŞAĞI, İLERİ-
GERİ, ÖN-ARKA 
DUYU: KAYGAN-PÜTÜRLÜ, TÜYLÜ-TÜYSÜZ, 
PARLAK-MAT, SESLİ-SESSİZ 
DUYGU: MUTLU, ÜZGÜN, KIZGIN, ŞAŞKIN 
ZIT ANLAM: HIZLI-YAVAŞ, HAREKETLİ-
HAREKETSİZ, KOLAY-ZOR, TERS-DÜZ, ESKİ-
YENİ, AÇ-TOK, DÜZ-EĞRİ 
ZAMAN: ÖNCE-ŞİMDİ-SONRA, GECE GÜNDÜZ 

 

BELİRLİ GÜN VE 

HAFTALAR 

SEVGİ GÜNÜ 
 

 

TEMA ÇALIŞMASI 
ÖRÜMCEK 

GÖZLEMİ 

RENKLİ BÖCEKLER 

FARE VE BAYKUŞ 

 

MÜZE 
SEVGİNİZİ 

ANLATAN 

BİR NESNE 

 

AYIN 

PROJESİ 

HAYVANLAR 
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BİR ÇOCUKTAN SESLENİŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bana su getirtmeyin, bana da su getirmeyin. Aramızda hizmetçi yok, herkes 

kendi işini yapsın. Evde küçük yaşta iş gücü kullanmaya ve sevgi istismarına 

son. 

 

 Hata yapmama izin verin ki, gerçekten hataysa sonuçlarını görüp ders 

alayım. Hata değilse siz ders alın.   

 

 Her istediğimi bana almayın. Size karşılıksız kimse bir şey vermiyor. Her 

şeyin bir çalışma karşı elde edileceğini öğrenmeme izin verin. Sonuçlar, 

çalışmanın ürünüdür.  

 

 Benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzdür. Bir yere gitmek istediğimde beni 

bırakın. Bana kaçta döneceğimi değil, ilkeler söyleyin. İyi insanlarla birlikte 

ol ve kendini koru gibi bir söz benim için saat kaçta döneceğimden daha 

anlamlı ve yararlı. Yoksa ben yapacağımı gündüz gözü de yaparım.  

 

 Okulun amacı öğrenmektir. Derslerden kaç aldığım değil, bir şey öğrenip 

öğrenmediğime bakın. Beni yarın yaşamda ayakta tutacak olan aldığım 

notlar değil, öğrendiklerim olacaktır.  
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 Benimle ilgili fikirleriniz elbette var. Ama arada benim ne düşündüğümü, ne 

hissettiğimi sorun ve gerçekten dinleyin. Aramızdaki sorunların çoğu 

iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Konuşmak kadar dinlemeyi de öğrenelim. 

 

 Ben dürüst olmak istiyorum, beni yalan söylemek zorunda bırakmayın. Size 

yalan söylemeye başlarsam, bazen bilmeniz gerekenleri de 

öğrenemeyeceksiniz.   

 

 Söylediklerinize karşı çıktığımda size değil, söylediklerinize karşı 

çıkıyorum. Sizde bana değil, söylediklerime karşı çıkın. Kelimeler incinmez, 

ama bizler inciniriz. Yani, “sen aptalsın” değil, “bu söylediğin fikir güzel 

değil,” diyelim birbirimize.   

 

 Toplum içinde gurur duyacağınız bir birey olmam, sizin bana bir birey gibi 

davranmanıza bağlı. 

 

 Sizden beklediğim şey tek başına sevgi değil, aynı zamanda saygı. 

Küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı hikâyesi, geçen yüzyılda kaldı. Benden 

saygı istiyorsanız, ben de sizden saygı istiyorum. 

Alıntı  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
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                    DÜNYA ÇOCUK EVİ 

     ŞUBAT AYI YEMEK PROGRAMI -I- 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

TARİH KUŞLUK  

KAHVALTISI  

                         ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ  

KAHVALTISI 

 

07.02.2022 

IHLAMUR 

PEYNİR  

ZEYTİN 

MEYVA  

PATATES       BULGUR     KOMPOSTO 

OTURTMA      PİLAVI                     

 

KUŞBURNU 

ÇAYI 

TUZLU 

GEVREK 

 

08.02.2022  

SÜT 

TEREYAĞI 

REÇEL 

 

ARAPAŞI         SEBZELİ       YOĞURT  

ÇORBASI  KAŞIK 

 DÖKMESİ 

IHLAMUR 

SOSLU  

KEK 

 

 

09.02.2022 

IHLAMUR 

LABNE  

MEYVA 

KURU   PİLAV TURŞU  

FASULYE                    

 

KUŞBURNU 

ÇAYI  

REÇELLİ 

PANKEK 

 

10.02.2022 

IHLAMUR 
TAHİN  

PEKMEZ  

MEYVA 

EKŞİLİ ERİŞTE  MEYVA 
KÖFTE  

  IHLAMUR 
SADVİÇ  

BİSKÜVİ  

 

11.02.2022 

 SÜT  

OMLET 

MEYVA 

BROKOLİ          MERCİMEKLİ   AYRAN  

ÇORBASI          BÖREK                    

 

MEYVE SUYU 

PATLAMIŞ 

MISIR 

              2.HAFTA   

 

14.02.2022 

IHLAMUR 

PEYNİR 

ZEYTİN 

MEYVA 

KIYMALI         ŞEHRİYE     KOMPOSTO 

BEZELYE        PİLAVI 

IHLAMUR 

BADEMLİ 

KURABİYE 

 

15.02.2022 

SÜT  

TEREYAĞI 

BAL 

MEYVA 

DOMATES     KARNABAHAR   YOĞURT 

ÇORBASI      GRATEN      

KUŞBURNU 

ÇAYI 

PORTAKALLI 

TART  

 

16.02.2022 

IHLAMUR   

LABNE  

MEYVA 

NOHUT   PİLAV             MEVSİM 

    SALATASI 

IHLAMUR 

HAVUÇLU 

KURABİYE  

 

17.02.2022 

IHLAMUR  

TAHİN-

PEKMEZ  

MEYVA 

SÜZME          PEYNİRLİ        MEYVA 

MRECİMEK    FIRIN  

ÇORBASI  MAKARNA 

  

KURUYEMİŞ 

 

18.02.2022 SÜT 

HAŞLANMIŞ 

YUMURTA 

MEYVA 

EZOGELİN       NAGGET       ELMA  

ÇORBASI                               DİLİM 

 PATATES 

KUŞBURNU 

ÇAYI 

MEYVELİ KEK 
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                    DÜNYA ÇOCUK EVİ 

     ŞUBAT AYI YEMEK PROGRAMI -II- 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TARİH KUŞLUK  

KAHVALTISI  

                         ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ  

KAHVALTISI 

 

21.02.2022 

IHLAMUR 

PEYNİR  

ZEYTİN 

MEYVA  

KIŞ                 BULGUR    KOMPOST 

TÜRLÜSÜ      PİLAVI 

TARÇINLI 

SEVGİ 

KURABİYESİ  

(Mutfak 

Çalışması) 

 

22.02.2022  

SÜT 

TEREYAĞI 

REÇEL 

 

ŞEHRİYE        KAPUSKA YOĞURT 

ÇORBASI  

IHLAMUR 

PAMUK 

POĞAÇA 

 

23.02.2022 

IHLAMUR 

LABNE  

MEYVA 

DOMATES      ANKARA           HAVUÇ                                    

ÇORBASI  TAVA   SALATASI 

SÜTLÜ  

İRMİKLİ 

TATLI 

 

 

24.02.2022 

IHLAMUR 

TAHİN  

PEKMEZ  

MEYVA 

MERCİMEK       RULO        PÜRE  

ÇORBASI          KÖFTE 

KUŞBURNU 

ÇAYI 

ELMALI TART     

 

25.02.2022 

 SÜT  

OMLET 

MEYVA 

BOROKOLİ       ÇITIR          AYRAN 

ÇORBASI          BÖREK 

   

MEYVE SUYU 

KURU YEMİŞ 

              2.HAFTA   

 

28.02.2022 

IHLAMUR 

PEYNİR 

ZEYTİN 

MEYVA 

YEŞİL               SOSLU        KOMPOSTO 

MERCİMEK     MAKARNA 

IHLAMUR 

KAKAOLU  

TOP KEK  

 

01.03.2022 

SÜT  

TEREYAĞI 

BAL 

MEYVA 

TARHANA         PIRASALI      YOĞURT 

ÇORBASI          PATATESLİ 

 GRATEN 

MEYVA SUYU  

TUZLU 

KURABİYE 

 

 

02.03.2022 

IHLAMUR   

LABNE  

MEYVA 

MERCİMEK      MELEK           SALATA 

ÇORBASI          PİLAVI 

IHLAMUR 

CEVİZLİ 

KANEPE 

 

 

03.03.2022 

IHLAMUR  

TAHİN-

PEKMEZ  

MEYVA 

SEBZE            FIRINDA            MEYVA 

ÇORBASI  YOĞURTLU 

  PATATES 

 KIŞ ÇAYI  

 ZEBRA  

KEK 

04.03.2022 SÜT 

HAŞLANMIŞ 

YUMURTA 

MEYVA 

 EZOGELİN    GÖZLEME      AYRAN      

ÇORBASI         

IHLAMUR 

PATLAMIŞ  

MISIR  

  


