
 

  

DURU GÜNDÜZ BAKIMEVİ 

 Hazırlayan: Yasemin KÖKSAL 

MART  AYI BÜLTENİ 

 
Şubat 2018 Ebru Etkinliğimiz 

 Mart Ayı İçindeki Önemli Günler 

Yeşilay Haftası   01-07 Mart 

Hukuk Devleti Günü  06 Mart 

Dünya Kadınlar Günü 08 Mart 

İstiklâl Marşı’nın Kabulü 12 Mart 

Tıp Bayramı 14 Mart 

Çanakkale Deniz Zaferini Anma Günü 18 Mart 

Dünya Yaşlılar Günü 18-24 Mart 

Türk Dünyası Filmleri Günü 19 Mart 

Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü 

Dünya Ormancılık Günü Mart’ın 2.Hf. 

Regaib Kandili  22 Mart 

Dünya Su Günü 22 Mart 

Kalp Haftası 25-31 Mart 

Dünya Tiyatrolar Günü  

Kütüphanecilik Haftası Mart Son Hf. 



 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER 

 
Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı Kahramanı 215 kg top 
mermisini tek başına kaldırıp İngiliz gemisini batırmıştır 

 

Ø Zararlı ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durmamız 

gerektiğini öğretmeye çalışacağız. 

Ø Tüm canlılara saygılı olma. Özelikle kadınlara nazik 

davranmayı öğrenmeye çalışacağız. 

Ø İstiklal marşının önemini anlamaya çalışacağız. 

Ø Hasta olduğumuzda bizlerin iyileşmesini yardımcı olan 

doktorları hatırlayıp, tıp bayramlarını kutlayacağız. 

Ø 18 Mart 1915 Çanakkale deniz zaferini çocuklarımıza 

anlatmaya çalışacağız. 

Ø Yaşlılarımıza saygılı olmamız gerektiğini anlatacağız.   

Ø Dil, din ,renk ,ırk ayrımı yapmadan tüm insanlara eşit 

yaklaşmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatacağız. 

 Ø Ormanın, ağacın, yeşilin önemini çocuklarımıza 

anlatacağız. 

 Ø Başta su olmak üzere kaynaklarımızı doğru 

kullanmamız gerektiğini anlatacağız. 

 Ø Kalp sağlığımızı korumak için neler yapmamız 

gerektiğini öğreneceğiz. 

 Ø Tiyatronun hayatımızdaki yerini anlamaya çalışacağız. 

 Ø Çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamaya çalışacağız. 

 



 

 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER(DEVAM) 

 
      

 

Psikomotor Alan 

Ø Değişik yönlere yuvarlanır 

Ø Değişik yönlere uzanır 

Ø Sözel yönergelere uygun olarak 

yürür 

Ø Sözel yönergelere uygun olarak 

koşar 

Ø Belirli bir mesafeyi sürünerek 

gider 

Ø Belirli bir yüksekliğe çıkar 

Ø Belirli bir yüksekliğe tırmanır 

Ø Tırmanılan yükseklikten uygun 

şekilde iner 

Ø Belirli bir yükseklikten atlar 

Ø Belirli bir engel üzerinden 

sıçrayarak atlar 

Ø Pedal çevirme hareketini yapar 

Ø Araç kullanarak koordineli ve 

ritmik hareketler yapar 

Ø Atılan nesneleri yakalar 

Ø Nesneleri belirli bir mesafedeki 

hedefe atar 

 

 



 

 

 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER(DEVAM) 

 
      

Sosyal–Duygusal Alan:  

 Ø Kendini tanıyabilme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Fiziksel özelliklerini söyler 

Belli başlı duygusal 

özelliklerini söyler 

Ø Duygularını fark edebilme 

çalışmaları yapılacaktır. 

    Duygularını söyler 

Duygularının nedenlerini 

açıklar 

Duygularının sonuçlarını 

açıklar 

Duygularını müzik, dans, 

drama v.b. Yollarla ifade eder 

 Ø Duygularını kontrol 

edebilme çalışmaları 

yapılacaktır. 

    Olumlu/olumsuz duygu ve 

düşüncelerini uygun şekilde 

ortaya koyar 

Yetişkin denetiminin olmadığı 

durumlarda da gerektiği gibi 

davranır 

Yeni ve alışılmamış 

durumlara uyum sağlar 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER(DEVAM) 

 
[Fotoğraf yazısını buraya koyun] 

 

Dil Alanı:  

Çocukların, yaratıcılık ve hayal güçlerini açığa 

çıkarabildikleri kendi kurgularını oluşturup ve olay 

akışını düzenleyebilldikleri, düşünce ve hayal 

güçlerini kelimelere dökebilmelerine olanak 

sağlayan hikaye oluşturma ve tamamlama 

çalışmalarına hikaye kartlarının görsel çekiciliği 

kullanılarak yer verilecek. Artikülasyon ve dilin 

gramer yapısını destekleyen tekerleme, parmak 

oyunu ve seslendirme çalışmaları yapılacak.  

Bu ay okuyacağımız kitaplardan bazıları: Siyah 

beyaz hikayeler, Mert 2 yaşında, Gıdıklanan elma  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER(DEVAM) 

 
Akıl Oyunları 

 

BİLİŞSEL ALAN:  

  Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 

çalışmaları yapacağız  

 Kendisiyle ilgili bilgileri açıklar 

Aile bireyleriyle ilgili bilgileri açıklar 

Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini 

gözlemlemeye çalışacağız. 

Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler 

Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır 

 Dikkatini toplayabilme, odaklanma çalışmaları 

yapacağız. 

Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark 

eder 

Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır 

Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı 

söyler 

Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla açıklar 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

VERİLMEK İSTENEN TEMEL 

ÖĞRETİLER(DEVAM) 

 
Renk kavramı ile ilgili bir etkinlik 

 

KAVRAMLARIMIZ :  

RENKLER: siyah, beyaz, 

pembe ,turuncu  

GEOMETRİK ŞEKİLLER: 

Daire, üçgen, kare, 

dikdörtgen  

MİKTAR : az -çok  

SAYILAR: 4.5.6 

ZIT KAVRAMLAR  

Temiz-kirli, uçan –

uçmayan , doğru –yanlış, 

dağınık-düzenli, kirli-temiz  

 

 

GÖRSEL SANATLAR  

Traş köpügü, nişasta , irmik , çamur,kumaş parçaları 

gibi değişik materyallerle hayal gücünü, estetik 

duygusunu geliştirici, motor kaslardaki beceriyi 

arttıran çalışmalar yapılacaktı 

 



 

 

 

 

  

 

 

AYIN ÜNLÜSÜ 

 
İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif 

 

MEHMET AKİF ERSOY  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

AYIN ÜLKESİ 

 
[Fotoğraf yazısını buraya koyun] 

 

DOKTORLUK-

HEMŞİRELİK-

SAĞLIK 

ÇALIŞANI 

OLMAK 

 

 

İTALYA;  

İtalya Güney Avrupa’da, büyük ölçüde İtalya 

Yarımadası üzerinde yer alan bir ülkedir. 

Pisa Kulesi, 

Kanalları ve Gondolları ile Ünlü Venedik Şehri, 

Spagetti ve Pizza  ile meşhurdur. Bizler İtalya'yı 

tanıtacak, meşhur pizzalarını yapacağız. 

 

AYIN MESLEKLERİ 



 

 

 

 

  

 

 

ETKİNLİKLERİMİZDEN ÖRNEKLER 

 
[Fotoğraf yazısını buraya koyun] 

 

“Alış – Veriş” Alış- veriş yapalım, Yine acıktı midem, 

İşte benim listem, Abur cubur sevmem Paraları 

sayalım, Hiç zora gelmem İhtiyaç nedir bakıp, 

Gerekli olanı alalım.  

 

 



 

Pazara gidelim bir tavuk alalım 

Pazara gidip bir tavuk alıp napalım 

Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak diyelim 

Hapur hupur hapur hupur yiyelim. 

 

Pazara gidelim bir kedi alalım 

Pazara gidip bir kedi alıp napalım 

Miyav miyav miyav miyav diyelim 

Hapur hupur hapur hupur yemeyelim. 

 

Pazara gidelim bir köpek alalım 

Pazara gidip bir köpek alıp napalim 

Hav hav hav hav hav hav diyelim 

Hapur hupur hapur hupur yemeyelim 

 

Pazara gidelim bir ördek alalım  

Pazara gidip bir ördek alıp napalım 

Vak vak vak vak vak vak diyelim 

Hapur hupur hapur hupur yiyelim. 

 

ŞARKI:PAZARA GİDELİM 



 

 

- Komşu, komşu !  

-Hu, hu! 

-Oğlun geldi mi? 

-Geldi 

-Ne getirdi? 

-İnci, boncuk. 

-Kime, kime? 

-Sana, bana. 

-Başka kime? 

-Kara kediye 

-Kara kedi nerede? 

-Ağaca çıktı 

-Ağaç nerede? 

-Balta kesti 

-Balta nerede? 

-Suya düştü. 

-Su nerede? 

-İnek içti. 

-İnek nerede? 

-Dağa kaçtı. 

-Dağ nerede? 

-Yandı, bitti kül oldu. 

 

ŞARKI:KOMŞU KOMŞU 



 

 

Yılın ilk ayı Ocak, Kar yağar kucak kucak. 

İkinci ay Şubattır; Soğuğu pek berbattır. 

Mart kapıdan baktırır, Kazma kürek yaktırır. 

Nisanda çiçek açar; Sevinçle kuşlar uçar. 

Mayısta kiraz yeriz, Kuzuları severiz. 

Haziranda yaz başlar. Dağılır arkadaşlar. 

Temmuz yakar, kavurur;Ekinleri oldurur. 

Ağustos harman ayı, Sevinir köylü dayı. 

Eylüle yoktur sözüm; Getirir incir, üzüm. 

Ekim ayı gelince, Kapılırız sevince. 

Kasımda yağmur bol, Üşüme dikkatli ol. 

Aralık yılın sonu, Soğuktur eni konu. 

 

Bu on iki arkadaş; Bizlere olur yoldaş. 

 

Hepsi güzel, sevimli, Çalışana verimli. 

 

Tembeller ay, gün seçer, 

Ömürleri boş geçer. 

Rakım Çalapala 

. 

 

ŞARKI: ON İKİ AY 


