
MEV KOLEJİ
ÖZEL BASINKÖY OKULLARI

ANA SINIFI
KASIM BÜLTENİ

SAYI: 2
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SAYGI
Saygı ile ilgili sohbet edilip hikaye okundu. Aile büyüklerine resimli mek-
tup hazırlandı.
İTALYA
İtalya ülkesi görseller eşliğinde tanıtıldı. Mini İtalya kitabı oluşturuldu. 
İtalya ile ilgili örüntü ve labirent çalışmaları yapıldı. İtalya aşçısı olundu ve 
oyun hamurundan pizza tasarımı yapıldı.
MOZART
Mozart görseller eşliğinde tanıtıldı. Eserleri dinletildi. Mozart’ın yüz ta-
mamlama çalışması ve puzzle çalışması yapıldı. Mozart’ın eserlerini dinleyerek 
ritme uygun pedal çevirme oyunu oynandı.

KIZILAY HAFTASI
Kızılay’ın görevleri ve ülkemiz açısından önemi konuşuldu. Kızılay isimli 
kitap okunarak sohbet edildi. Kızılay’ın görev ve sorumlulukları ile ilgili 
drama çalışması yapıldı. Kızılay görevlileri kuklası ve sağlık çantası sanat 
etkinlikleri yapıldı.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA
Atatürk’ü Anma günü ile ilgili sohbet edilip, video izlendi. Atatürk’ün re-
simleri kullanılarak eşleştirme çalışması yapıldı. “Atatürk kimdir?” sanat 
etkinliği yapıldı. “Kalbimizdesin” isimli şarkı öğrenildi. Atatürk büstüne 
çiçek konuldu.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
24 Kasım öğretmenler günü ile ilgili sohbet edildi. “Canım Öğretmenim” 
isimli kitap okundu. “Benim Çizimimde Öğretmenim” isimli sanat çalış-
ması yapıldı.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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AYILAR 
Ayıların yaşamı ile ilgili neler biliyoruz? İle ilgili beyin fırtınası yapıldı. Ayı-
ların fiziksel özellikleri ile ilgili video izlendi. Suluboya ile boyanan ayılar 
oluşturulan sınıf mağarasına yerleştirildi. Ayıları gruplama çalışması yapıl-
dı. Ayı türleri öğrenildi. “Ormanda bir ayı varmış” isimli şarkısı orff aletleri 
kullanılarak ritm çalışması yapıldı. Ayıların yaşam yerleri incelendi ve sanat 
etkinliği yapıldı. “Ayılar nasıl ısınır, kış uykusuna neden yatar?” soruları ile 
akıl haritaları yapıldı. Kış uykusuna yatan hayvanlar ile ilgili çalışma sayfa-
ları yapıldı. Ayı oyuncaklarımızı kış uykusuna yatırdık. Ayıcıklarımız için 
kıyafet tasarlama çalışması yapıldı. Gems ayıcık materyallerimiz ile ayıcık-
larımızı renklerine ve büyüklüklerine göre sıralama ve gruplama çalışma-
ları yapıldı. Ayıları mağaraya götürme labirent çalışması yapıldı. 1 – 8 arası 
sayıları tamamlama çalışması yapıldı. Ayıcıklarının sayısına uygun olarak 
eşleştirme ve grafik çalışmaları yapıldı. Çatal baskısı ile ayıcığı boyama çalış-
ması yapıldı. “Ayılar ne ile beslenir?” konusu ile ilgili sohbet edildi, görseller 
incelendi. Kese kağıdını kullanarak ayıcıklar tasarlandı ve sevdiği yiyecekler 
ile beslendi.

Bebek Timi İş Başında, Rakamlar Piknikte” isimli etkinlik yapıldı. “Sen bir 
Mathazone karakteri olsan sepetinde neler olurdu?” isimli sorgulama çalış-
ma yapıldı. Yaratıcılıkları ön plana çıkarılarak sepetin içine istenilen malze-
meler çizildi. Anne ve Bebek Timi ile büyük ve küçük sayılar isimli çalışma 
yapıldı. “Mathazone ormanında eşyalar eksiliyor mu?” isimli video izlendi. 
Eksilen eşyalar üzerine sohbet edildi. “Sen mathazone ormanında bir karak-
ter olsan sandığa neler saklardın?” isimli sanat çalışması yapıldı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Küçük nesneleri 
toplama - çıkarma ve parçaları birleştirme oyunu 
oynandı.
JİMNASTİK: Denge geliştirmeyi sağlayan koor-
dinasyon hareketleri yapıldı. Jimnastikte grupla 
birlikte geliştirici hareketler yapıldı. Açma, germe, 
hareketleri ile denge geliştirici hareketler yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR: Çevresindeki objeleri ve 
figürleri gözlemleyerek çizimleri yapar.
BEDEN EĞİTİMİ: Nesne kontrolü gerektiren 
hareketleri yapar. Atatürk’ün spora verdiği önem 
hakkında sohbet edildi.
TASARIM: Duygu ve düşüncelerini görsel sanat 
çalışmasına yansıtır.
ORFF: Dinlenen şarkının melodisine göre ritm 
çalışması yapıldı.

 Sayın Veli;                                                                                                                          
Kasım ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının  2. Ünitesi tamamlandı. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve 
video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflendi.

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler:
Towel, brush, toothbrush, 
soap, jumprope, and numbers 
11-20
 
Phonetics: /a/, /b/ 
Alligator,  bear       

Şarkılar:
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir. 

• Mulberry Bush   
(barefoot books songs)
• Everyday Everyday What do 
you do everyday? (youtube)
• Go Bananas (youtube)

Kalıplar:
What do you do?  
I wash my face 
I brush my hair
I brush my teeth
I eat healthy food
I put on a jacket
I drink water
How are you?
I am.....(hungry, thirsty, sick, tired)

İngilizce  öğr.
Didem Yuvalı
Ecem Çalışkan 
Linda Uloma

İ. Okul Yabancı Diller Sorumlusu
F. Gözde Özüağ
Yabancı Diller Zümre Başkanı
Esra Pekin

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hikaye-
ler anlatıldı ve seyredildi.
- Good Job Oliver (Little Steps 2 Unit2)
- Ugly duckling (Big Book Story) revising.

HAZIRLAYANLAR: Fatma Şeyma AKBIYIK-Melek SATIK GÜNAYDIN
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21. yüzyıl ile birlikte artan sosyal medya ve 
teknoloji kullanımı, olumsuz sonuçlar do-
ğurmaktadır. Bilinçsiz teknoloji kullanımı 
ile birlikte çocuklara yönelik şiddet ve cinsel 
istismar olaylarının her geçen gün arttığını 
görmekteyiz. Sosyal medya ve teknoloji kul-
lanımı, özünde merak duygusunu barındırır. 
Ve merak aslında hem çocuk hem de yetiş-
kinler için doğal bir süreçtir. Ancak önemli olan merak duygusunun doğru bir 
şekilde giderilmesi ve özellikle çocuklarda gelişim sürecine zarar vermemesinin 
sağlanmasıdır.  Bu noktada “Çocuklarımızı bilinçlendirme konusunda neler ya-
pabiliriz?” sorusu karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikle bilmemiz gereken en önemli noktalardan biri, cinsel eğitimin mahre-
miyet eğitimi olmadığıdır. Mahremiyet eğitimi çok daha kapsamlı bir kavram-
dır. Cinsel eğitimin içeriğinde; çocuğun gelişim süreci, yaşayacağı fiziksel ve 
duygusal gelişmeler, ailesine soracağı sorular ve özellikle kendi cinselliğini ta-
nımlaması yer alır. Mahremiyet eğitimi ise; cinsel bilgilere ilaveten kendisinin ve 
başkasının “özelini” fark etmesi, sosyal hayatta kendi özel alanını koruyabilmesi 
ve doğru şekilde sınırlar koyabilmesi konularını içerir. Cinsellik eğitimi, aile dı-
şında bilimsel kitaplardan veya yetkili kişilerden de alınabilirken mahremiyet 
eğitimi 0-6 yaş döneminde anne-baba tarafından verilir. Bu eğitim, çocuğun 
ruhsal ve cinsel açıdan korunması için önemlidir. Çocuğa mahremiyet eğitimi 
verirken anne baba olarak dikkat etmemiz gerekenler:
1.Adım: Özel Alan Tanımlama
Çocuğun kendi mahremini, özel alanını koruyabilmesi için öncelikle çocuğa bu 
alanı tanımlamak gerekir. Bebekliğinden itibaren ailesi ve çevresi tarafından özel 
bölgelerine saygı duyulan bebek, 2 yaş itibari ile özel bölgelerini ve bu bölgelerin 
gizlenmesi gerektiğini öğrenmeye başlar. Bu alanın başkalarından gizlenmesi ve 
anne-baba ve doktor dışında bu bölgeye kimsenin dokunmaması gerektiği ço-
cuğa öğretilmelidir. Çocuğa öğretilen özel alan aynı zamanda anne babanın ve 

ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ diğer tüm insanların da özel alanlarıdır. Çocuk anne-babasının özel alanlarını 
görmek istediğinde aile izin vermemeli, bu alanların kişiye özel olduğunu be-
lirtmeli ve kimseye gösterilmeyeceğini anlatmalıdır. Cinsel organlar anne-baba 
üzerinden değil, çocuğun kendi cinsel organları ya da kitaplar üzerinden öğre-
tilmelidir. Çocukta “özel alan” kavramının oluşabilmesi için, 3 yaşından itibaren 
çocuklar çırılçıplak olarak evde veya ev dışında bulunmamalıdır. Kendisini baş-
kalarının yanında çıplak olarak görmeye alışkın olmayan bir çocuk, elbisesinin 
birileri tarafından çıkartılmasından ciddi rahatsızlık duyacaktır.
2. Adım: Çocuğun Özel alanlarına Saygılı Olma
Bebeklik döneminden itibaren çocuğun özeline saygılı olmak çok önemlidir. 
Çocuğu başkalarının yanında giydirmemek, altlarını değiştirirken bile bir başka 
odaya götürmek; çocuğun mahremiyetine saygı göstermektir. Dört-beş yaş iti-
bariyle çocuğu yalnız banyo yaptırmak, banyo sırasında iç çamaşırı ile yıkamak, 
çamaşır değişimi yaparken ve temizliğine yardımcı olurken doğrudan özel böl-
gesine bakmamak, gözleri kısarak ya da başı hafif yana çevirerek o alana saygı 
gösterdiğimizi hissettirmek; çocuklarda mahremiyet duygusunun gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Yedi yaşından sonra çocukların kendilerinin banyo yapma-
larına, özel alanlarını temizlemelerine fırsat verilmelidir.
3. Adım: Çocuğun Cinsel Organını Sevgi Objesi Yapmama
Çocukları (özellikle erkek çocuklarını) cinsel organlarına dokunarak veya cin-
sel organlarını konu ederek sevmek son derece yanlıştır. Bebeklikten itibaren 
çocukları severken mahrem bölgelerine dikkat etmek, bu bölgeleri sözel olarak 
sevgi unsuru olarak kullanmamak, dudaktan öpmemek, özel alanlarına dokuna-
rak sevmemek gereklidir. Bu davranışlar çocuğun mahremiyetini ihlal etmenin 
yanı sıra çocuğun bu davranışları normal olarak görmesini sağlar ve kendilerini 
istismarcı, kötü niyetli insanlardan korumasını engeller. Çocuk bu davranışları 
normal olarak kabul ettiği için böyle bir durumla karşılaştığı zaman tepki ver-
meyecektir. Bu sebeple bezlemek, pişik kremi sürmek ve temizlemek durumla-
rında bile abartıya kaçmamak, süreci oyun haline getirmeden ve olabildiğince 
hızlı bitirmek gereklidir.
4. Adım: Tuvaletin Kapısını Kapalı Tutması Gerektiğini Öğretme
Çocuklar ortalama 3 yaşına kadar, henüz kendi kişisel temizliklerini yapabilecek 
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durumda değildir. Bu nedenle ebeveynlerden birinin genital bölge temizliğini 
üstlenmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu görevi birden fazla ki-
şinin üstlenmemesidir. Çocuk her seferinde yeni bir kişiyle karşılaşmamalıdır. 
Çocuk hiçbir yaş döneminde, tuvalet ihtiyacını karşılayan ebeveynin yanında 
bulunmamalıdır. Çocuğun abi veya ablasını izleyerek tuvalet eğitimini alacağını 
düşünmek de doğru bir eğitim yöntemi değildir. Çocuk tuvalet ihtiyacını gide-
rirken kişisel sınırlarını da öğrenmektedir.
5. Adım: Ebeveynle Yatakları Ayırmak
Çocuklar 2 yaşla birlikte yavaş yavaş bağımsızlığını kazanmaya başlar. Çocuk 
kendi başına yürümeye başlar, kendi başına yemek yemeyi ister. Bu becerile-
rin kazanılması ile çocuğun odasının ayrılabileceği zaman gelmiş olur. Yalnız-
lık, anneden ayrılma, karanlık gibi konularda kaygılı olan çocuklar için, uzman 
yardımı ile yatak ayırma yapılmalıdır. Çocuklar büyüdükçe daha fazla özel alan 
talep ederler. İlkokul dönemiyle birlikte farklı cinsiyetten olan kardeşlerin oda-
ları ayrılmalıdır. Evde oda ayırmak için yeterli alan yok ise odanın içindeki özel 
alanlar belirlenmelidir.
Bu maddelerin dışında anne babaların taciz ve istismarı önlemek ve engelle-
mek için dikkat etmesi gerekenler:
• Çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun bir yabancı ile aynı ortamda yalnız kalma-
ması gerektiği öğretilmeli.
• Kim olursa olsun zorla “öpme” “sarılma” gibi eylemler yaptırılmamalı.
• Toplu taşımada çocuk başkalarının kucağına oturtulmamalı.
• Evde yetişkin çocuğu olan akraba veya arkadaşların evine yatılı gönderilme-
meli.
• Sosyal medya kullanımları ebeveynler tarafından sürekli olarak takip edilmeli.
• Birinin çocuğa “ Bunu kimseye söyleme.” gibi bir şey söyleyip söylemediği sık 
sık sorulmalı.
• Çocuğa her gün sıcakkanlı bir tavırla “bugün bana anlatmak istediğin bir şey 
var mı?” sorusu sorulmalı.
• Çocuklara hoşlanmadıkları durumlarda bağırma, itiraz etme, çığlık atma ve 
kaçma refleksi öğretilmeli.

Sonuç olarak çocuklara özel alanlara saygı duymaları ve kendi sınırlarını koru-
maları için mahremiyet eğitimi verilmesi önemlidir. Bu, aynı zamanda çocuğun 
sağlıklı kişilik gelişimi için de gereklidir.
 
Mahremiyet eğitimi verirken yardım alabileceğiniz kitaplar:
• Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri: Yaşam Yanardağ Çelik
• Bedenim Bana Ait: Pro Familia
• Beni de Bedenimi de Seviyorum: Rayka Kumru
• Kızlar, Oğlanlar ve Beden Bilimi: Meg Hickling
• Anne, Ben Nereden Geldim? : Ali Çankırılı
• Sır Versem Saklar Mısın? : Jennifer Moore Mallinos
• Ben Nereden Geldim? Miniklerin Dünyası: Sergi Camara & Teresa Herrero
• Anne Bu Ne? : Jülide Sevim
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