
 

 

 

 

 

 

 

Kavramlar : 

- Kolay-zor 

- Önce-sonra 

- Parlak-mat 

- Sağ-sol 

BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR 

- Engelliler haftası(10-16 mayıs) 

- Anneler günü(13 mayıs) 

- Gençlik ve spor bayramı bayramı (19 mayıs) 

 

konular

Anneler 
günü

19 Mayıs 
gençlik ve 

spor 
bayramı

Yaz 
mevsimi

5 YAŞ SINIFI MAYIS AYI BÜLTENİ 



 

 

OYUN VE HAREKET 

Balon Oyunu 

 

12’li gruplar dairede eleletutuşur.Elleriniçözmeden,ellerini,ayaklarını,yada kafalarını kullanarak 

balonu yere düşürmeden daire içinde tutmaya çalışırlar.Her seferinde bir önceki sayıya ulaşmaya 

çalışırlar veya o sayıyı geçmeye çalışırlar.zaman geçtikçe oyuna daha fazla balon eklenir.. 

 

 
 

Güven Oyunu 

 

Grup 5 ’er kişi olarak ayrılabilir.Daireolunur.Bir kişi ortaya geçerek ellerini göğüs hizasında çapraz 

yapar,vücudunu sıkar ve gözlerini kapatır.Dairede olanlar bir ayakları önde.elleri göğüs hizasında 

ortadaki arkadaslarını tutabilecek gibi hazır olarak beklerler. 

Amaç ortadaki kişinin arkadaslarına güvenerek kendini bırakması ve diğer kişilerin iletişim 

kurarak,arkadaslarını düşürmeden birbirlerine aktarabilmesidir.Bu aktivitenin sonunda ortadaki 

kişinin hissettiklerini anlatması önemlidir. 

 

 

 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ 

- Mikrop deneyi 



 
 

- Suyun akışı deneyi 

 

 

MÜZİK ETKİNLİKLERİ 



Kahkahayla katılır 

 

Annem  

Annedir Yüreği  

Fazla dayanamaz  

 MASAL KAHRAMANLARI 

Masal kahramanıyız biz 

Masallarda yaşarız 

Çocukların düşlerine   

Kanat takıp uçarı 

Kırmızı başlığım var 

Birde yemek sepetim  

Aman kurtlar duymasın 

Anneanneme gideceğimi 

Ben pamuk prensesim  

Bunlarda cücelerim 

Gelip beni uyandıracak  

Prensimi beklerim 

 

Ben prensim prensim 

Nerede prensesim 

Pamuklar içinde uyur  

Beni bekler bilirim 

Nasreddindir benim adım 

Hiç unutulmadım 

Herkes beni anlatır 
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Herkes bıksa benden  

Annem bana doymaz  

 

Öper besler beni 

Uyutur kalbinde 

Annem burada olsun 
Bana bir şey olmaz 

 

TEKERLEME 

 
 

 

 

 

 

ELMA 

Elmayı soydum, 

Yanıma koydum. 

Ben bir hikâye buldum. 

Onu dinleyen çocukların  

Yanağına öpücük kondurdum 

 

 

 

 

 

Küçük Dostum 

“Küçük dostum gelsene,  

Ellerini versene.  

Ellerimizle şap şap 

Ayaklarımızla rap rap 

Bir şöyle, bir böyle 

Dans edelim seninle.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yağ Yağ Yağmur   

Yağ yağ yağmur,   

Teknede hamur.  

Ver Allah’ım ver, 

Sicim gibi yağmur. 

 

 

 

 

PARMAK OYUNLARI 



Tayfalar 

Kalkın Tayfalar! (Çocuklar halka biçiminde arka arkaya 

bacaklarını açarak otururlar. Otururken 

uyuyormuş gibi yaparlar.) 

Deniz yalpalar, (Şarkı ile birlikte uyuyormuş gibi yapıp sağa sola sallanılır.) 

Bakın şu gemilere, (Ellerini alınlarının üzerine koyarak, ileriye doğru bakma öykünmesi yapılır.) 

Açılıyor enginlere, 

Çekerler ipi, 

Açarlar yelken, (Zorlanarak halat çekme öykünmesi yapılır.) 

Rüzgar estikçe, (Çocuklar sağ ellerini enselerine koyarak, arkaya doğru yatıp keyif yapma 

öykünmesi yapılır.) 

Sorma keyfimi. 

Trafik Polisi 

Ben trafik polisiyim (Kendini gösterir.) 

Şapkamı takarım (Şapka takma taklidi yapılır.) 

Düdüğümü çalarım dütdüt... (Düdük çalma taklidi yapılır.) 

Yayalara yolları açarım. 

Kim hata yaparsa, kurallara uymazsa (İşaret parmağını kızarak bakma taklidi yapılır.)Onlara ceza 

yazarım 

 

BİLMECELER 
Sevgiyle okşar bizi, hiç istemez üzülmemizi. 
Bir yerimiz acısa, sevgiyle kucaklar bizi. 
(Anne) 
 
 
Ben, giderim; o, gider. İçimde tık tık eder. 
(Kalp) 
 
 
Ben, giderim; o, gider. Arkamda tin tin eder. 
(Gölge) 
 
 
Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. 
(Dondurma) 
 
Zor zamanında yanına koşar, 
Dertlerine hep çare arar. 
Ailenden sonra o var. 
(Arkadaş) 
 
 
Yalnız kalınca onu ararsın, 
Yanındayken mutluluktan havalara uçarsın. 
Ailenin bir parçası o, 



Yesen onunla paylaşırsın, 
Giysen onunla paylaşırsın. 
(Kardeş) 
 
 
İçinde kalırsa küçülür, 
Paylaştıkça büyür. 
(Sevgi) 
 
 

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 

- TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR 

 

 

 

 

NOT:  

ÇARŞAMBA: OYUNCAK GÜNÜ 

CUMA:  PARTİ ETKİNLİĞİ/SİNEMA ETKİNLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 


