
MEV KOLEJİ
ÖZEL BASINKÖY OKULLARI

ANA SINIFI
OCAK BÜLTENİ

SAYI: 4



2

DOSTLUK
“Dostluk” ile ilgili neler biliyoruz? Sohbet edildi. “Bir Dostluk Masalı” 
isimli hikaye okundu. “Dostum kimdir?” isimli sanat etkinliği çalışması 
yapıldı. Kaşıkları kullanarak “Dostluk” şarkısında ritim çalışması yapıldı. 
“Nesi eksik?” isimli oyun oynandı. 
MISIR
“Mısır” ülkesi görseller ve önemli özellikleri çerçevesinde tanıtıldı. Mısır’ın 
özelliklerini içeren üç boyutlu proje çalışması yapıldı. Mısır ülkesine ait 
görsellerin bulunduğu eşleştirme çalışmaları ve örüntü çalışmaları yapıldı. 
Zar kullanılarak piramite ulaşma oyunu oynandı. Piramitlere 1 – 15 arası sayı 
verme çalışması yapıldı.
LEONARDO DA VİNCİ
Leonardo da VİNCİ’nin hayatı hakkında bilgiler edinildi. Ünlü eserleri tanıtıldı. 
Leonardo da Vinci çarkı yapıldı. Ünlü “Mona Lisa” resmi suluboya ile boyandı. 
“Leonardo da Vinci Köprüsü” abeslanglar ve farklı materyaller kullanılarak inşa 
edildi. “Leonardo da Vinci Paraşütü” yapıldı.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
“Enerji Tasarrufu Haftası” ile ilgili sohbet edildi. Sınırlı kaynakların kul-
lanımının öneminden bahsedildi. “Çevko”’nun hazırlamış olduğu geri 
dönüşüm videosu izlendi. Suyun doğru kullanımı ile ilgili çalışma sayfası 
yapıldı. Sınırlı kaynakların kullanımı ile ilgili afiş hazırlandı.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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UZAY
“Uzay hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. Güneş 
sistemi ile ilgili eğitici video izlendi. Güneş sistemini anlatan kitapçık oluş-
turuldu. Uzay tombala oyunu oynandı. Gezegenler şarkısı eşliğinde drama 
çalışması yapıldı. Güneş ve özellikleri hakkında sohbet edildi. Kağıt tabak 
kullanarak üç  boyutlu güneş çalışması yapıldı. Bir kap içinde dünyanın 
güneş etrafında dönme hareketi deneyi yapıldı. Ay tanıtıldı. Ayın evreleri 
incelendi. Alüminyum folyo kullanılarak ay çalışması yapıldı. Ayın krater-
leri matematik çalışması yapıldı. Ayın evreleri eşleştirme oyunu oynandı. 
Yıldızları ve özellikleri öğrenildi. Sihirli kağıtlarımıza yıldızlı bir gece ko-
nulu resim çalışması yapıldı. Gökyüzünden yıldız toplama oyunu oynandı. 
Noktaları birleştirerek yıldızları tamamlama çalışması ve yıldız labirent ça-
lışması yapıldı. Astronotlar öğrenildi. Kendimizi astronot olarak hayal edip, 
astronotlar oluşturuldu. Astronot labirenti yapıldı. Astronot maskemiz eşli-
ğinde ayda yürüme oyunu oynandı. Astronot eldiven kutusu eşliğinde ayın 
yüzeyini inceleme çalışması yapıldı. Astronot,gezegen ve roket kelimelerini 
kullanarak kendi hikayemizi oluşturma çalışması yapıldı. Uzay temalı örün-
tü çalışması yapıldı. Tuvalet kağıdı rulosundan roket etkinliği yapıldı. Uzay 
temalı matematik çalışmaları sayı eşleştirme çalışmaları yapıldı. Dünya’nın 
iç yapısı incelendi. Traş köpüğü ve mavi yeşil boyalarımızı karıştırarak dün-
ya baskı çalışması yapıldı. Uzay temalı çalışma arkadaşlarımıza sunarak uzay 
partili defile yapıldı. Gökyüzü neden mavidir? isimli deney yapıldı. Kendi 
gezegenimizi tasarlama çalışması yapıldı.

“Koko gökyüzü hakkında düşünüyor” videosu izlendi. Koko’nun gökyüzün-
de neler gördüğü üzerine sohbet edildi. Koko’nun gökyüzü etkinliği yapıldı. 
Gökyüzü şarkısı dans eşliğinde öğrenildi. Pipetle roket uçurma oyunu oy-
nandı. Mathazone ormanı gölünü, gölde yaşayan bitki ve hayvanlar incelen-
di. Oyun hamuru ile mathazone gölü oluşturuldu. Mathazone gölümüz ile 
tam saat çalışmamızı yapıldı. Gölde timsah ve kurbağa olarak gölde yaşam-
dan bir canlandırma çalışması yapıldı. Şaşkın’ın büyüteçinde neler olduğu ile 
ilgili video izlendi. Şaşkın’ın büyütecinde neler olduğu resimlendi. Oluştur-
duğumuz büyüteçlerimiz ile çevremizde incelemeler yapıp yönergeye uygun 
eşyalar bulup getirme oyunu oynandı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:  Kodlama çalışma-
ları yapıldı.
JİMNASTİK:  Süper kahramanlar ile birlikte eg-
zersiz yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR: Figür ve mekan ilişkisi 
kavramı verildi.
BEDEN EĞİTİMİ:  Yer değiştirme ve denge hare-
ketleri yapıldı.
TASARIM:  Görsel sanat çalışmasını konulardan, 
fikirlerden esinlenerek oluşturur. Figür, mekan 
ilişkisini ifade eder.
ORFF:  Hızlı ve yavaş kavramları öğrenildi.

 Sayın Veli;
Ocak ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının 4. ünitesi tamamlandı. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve 
video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflendi.

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kalıplar:
Which animal is it? 
It is a cow.
What does a cow say?
A cow says Mooo.
What does a farmer do?
Collect the eggs, shear the sheep, groom 
the horse, milk the cow. 

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hika-
yeler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie Farm animals.
- A Little Red Hen (Our Book’s story)
- The Frog Prince (Big Book story)
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Kıskançlık, insanlık tarihi kadar eskidir ve 
insanın en doğal duygularından biridir. Kıs-
kançlık, sevilen birinin başkasıyla paylaşıl-
masına katlanamamak olarak tanımlansa da 
sevginin var olduğu her yerde kıskançlık da 
vardır. Sevgi, öfke gibi doğal bir duygu olan 
kıskançlık, çocukluk döneminde kardeşler 
arasında yoğun olarak yaşanır. Çocuk için 
en değerli varlık annedir. Bu yüzden annenin başka biriyle paylaşılması zor bir 
durumdur. Kardeşler arasında mücadelenin olması, bir ödül için birbirleriyle 
yarışmaları demektir. Burada ödül, anne ve babanın ilgisi ve sevgisidir. Ancak 
bu duygu, çocuğu ve diğer aile bireylerini rahatsız etmeye başladığında, sevgiyi 
içeren bir duygu olmaktan çıkar.
Çocuklar, kıskançlık duygusuyla yaklaşık olarak iki yaş civarında tanışırlar. Ço-
cuk, iki, üç ve dört yaşlarında iken kardeşi doğduğunda, kendisinin artık sevil-
mediği, istenilmediği duygusuna kapılır. Anne ve babasını çevredeki herkesten 
kıskanır ve onları asla başka biriyle paylaşmak istemez. Çocuk, o güne kadar 
sadece kendisine ait olduğunu sandığı anne ve babasını, kardeşiyle paylaşacağını 
anladığında, iç dünyasında farklı duygular yaşar. Çocuk, içindeki bu karmaşaya 
kendisi de bir anlam veremez.
Kardeş Kıskançlığının Belirtileri
• Bebeksi davranışlara geri dönebilirler. Altını ıslatma, altına kaka yapma, bebek
gibi konuşma, parmak emme, annenin memesinden süt içmeye çalışma gibi.
• Anne ve babadan daha önce hiç istemedikleri isteklere yönelebilirler. Benim de
altımı bağlayın, ayağınızda sallayın, bana annem yedirsin gibi.
• Gün içinde ve geceleri aşırı sinirli, huzursuz görünebilirler ve sakinleşmede
zorlanırlar. Çevrelerindeki insanlara vurarak, tekme atarak hırslarını ve öfkele-
rini boşaltmaya çalışabilirler.
• Uyku düzenleri bozulabilir. Uyku saatlerine itiraz edebilirler. Rüya gördükleri-
ni, korktuklarını söyleyerek anne ve babayla yatmak isteyebilirler.

KARDEŞ KISKANÇLIĞI • Fiziksel bir rahatsızlığı olmadığı halde karınları ağrıyabilir, mideleri bulanır,
hatta bazı çocukların ateşlerinin çıktığı görülebilir.
• Bazı çocuklarda bu dönemde içe dönme davranışları da gözlenmiştir. Sessiz-
leşme, içe kapanma gibi.
• Anne ve babalarına ‘‘Artık beni sevmiyorsunuz, onu daha çok seviyorsunuz.’’
gibi isyanlarda bulunabilirler.
• Eve yeni gelen kardeşle hiç ilgilenmeyebilirler. Evde kardeşi hiç yokmuş gibi
davranabilirler.
• Annenin bebekle ilgilenmesini engellemek için ellerinden geleni yaparlar.
• Kendisinin tek başına yapabildiği giyinmek, yemek yemek gibi işlerde anne ve
babadan yardım isteyebilirler.
• Ondan yapılması istenilen işleri geciktirebilirler.
• Sık sık kardeşine olan öfkelerini dile getirebilirler. ‘‘Bu ne zaman gidecek, bu
hiçbir şey bilmiyor, benimle oynamıyor bile…’’gibi.
• Çevrelerindeki hayvanlara eziyet edebilirler. Kedinin kuyruğunu çekip, kuşla-
rın tüylerini yolmak gibi
• Yeni doğan kardeşin canını yakabilirler, ona zarar verebilirler. Isırmak, çim-
diklemek, itmek ya da kucağından düşürmek ve hatta bazen boğmaya çalışmak 
gibi.
• Yuvaya veya anaokuluna gidiyorsa gitmek istemediklerini söyleyebilirler.
• Çocuklar büyüdükçe kardeşleriyle alay etmek, onunla oyun oynamamak,
oyuncaklarını paylaşmamak, her fırsatta kavga çıkarmak, yalana başvurmak gibi 
davranışlarla da kıskançlıklarını gösterebilirler.
Çocuğun bu duygusunu, yetişkinliğine taşımaması için neler yapabilirsiniz?
• Öncelikle rahatlayın, çocuklar etraflarındaki yetişkinlerin davranışlarından
etkilenirler. Büyük çocuğunuzun kardeşine nasıl tepki göstereceği konusunda 
endişeliyseniz, çocuğunuz da gergin olacaktır.
• Anne-baba çocuğa: “Kardeşin doğdu; ama senin dünyanda değişen bir şey yok,
sana olan sevgimizde bir azalma yok.” mesajını sadece sözcüklerle değil dav-
ranışlarla da iletmelidir. Baba, çocuğuyla yüz yüze iletişimi gerçekleştirir, ona 
zaman ayırır, ortak faaliyetlere girerse anne: “Alışverişi seninle daha rahat ya-
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pabiliyorum, senin yardımına ihtiyacım var.” diyerek çocuğa sorumluluk yükle-
yip, birebir ilişkiye girerse, süreç içinde çocuk “statü” kaybına uğramadığını fark 
edecek, özgüvenine yeniden kavuşacaktır.
• Çocuğunuza: “Sen artık ablasın-ağabeysin.” demekten kaçının. Çocuğunuzu
birdenbire büyütmeyin. Bırakın o da çocukluğunu doya doya yaşasın.
• Çocuğunuzun yanında bir diğerini övmeyin, kıyaslamayın.
• İki kardeşin oyunlarına karışmayın, tartışmalarda taraf tutmayın, ufak sorun-
lara da müdahale etmeyin. Kardeşler arasında bir kavga çıktı ise, “Kim başlat-
tı?” sorusunu sormayın. Kavganın içinde olan her çocuğa, kavganın başlaması-
na sebep oldukları için eşit şekilde sonuçlarına katlanabilecekleri bir yaptırım 
uygulanmalıdır. Örneğin: Ortada paylaşılamayan bir top varsa: “Siz aranızdaki 
problemi çözene kadar bu top bende kalacak.” diyerek onları çözüm aramaya 
teşvik edebilirsiniz.
• Çocuk kardeşini sevmek zorundaymış gibi bir duyguya kapılmamalıdır.
Olumsuz duygularını dışa vurunca suçlanmamalıdır. “Kardeşimi hiç sevmiyo-
rum” diyen bir çocuğa: “Aman o nasıl söz? O sana ne yaptı? Böyle şirin kardeş 
sevilmez mi?” demek, çocuğun kardeşine karşı öfkesini daha da arttırır. Çocuk 
kıskançlığını açıkça belli etmeden anne bu duruma tercüman olabilir. “Karde-
şin geldiğinden beri onunla uğraşıyorum diye seni sevmediğimi düşünebilirsin; 
ama ben seni hala eskisi kadar seviyorum. Benim de kardeşim olduğu zaman 
öyle sanmışım. Hem anneme hem de kardeşime kızmışım. Ama bunun böyle 
olmadığını çok geçmeden anlamıştım.” gibi sözler anneyle çocuğu yakınlaştırır, 
çocuğun kafasındaki kuşkuları siler.
• Çocuğun duyguları anlayışla karşılanmalı, ancak kardeşine vurmasına izin ve-
rilmeyeceği de kesin bir dille anlatılmalıdır.
• Anne ve evdeki herkes bebeği, çocuğun önünde gösterişli bir biçimde sevip
okşamaktan kaçınmalıdır. Annenin küçük çocukla uğraştığı bir sırada babanın 
büyük çocukla ilgilenmesi çok uygun olur.
• Annenin sevgisini kanıtlamak için aşırı çaba göstermesi gerekmez. Örneğin,
baştan beri kendi odasında yatmaya alıştırılan çocuğun, yeni kardeş geldiğinde 
yanlarına alınması uygun bir davranış olmaz. Oda ayırma işlemi bebek doğma-
dan önce yapılmalıdır.

• Çocukla kardeşi arasındaki yaş ayrımı ne kadar azsa kıskançlığın o denli bü-
yük olduğu doğrudur. Kendisi üç yaşında olan, ana-babanın bakımı ve desteği-
ne gereksinimi henüz bitmemiş çocuğun yeni gelen kardeşe tepkisi büyük olur. 
Oyun ve okul çağındaki çocuklar kardeşlerini daha çok benimserler. Ancak bu 
her zaman geçerli olmayabilir. Örneğin; sekiz yaşına kadar evin tek çocuğu ola-
rak bütün sevgiyi ve ilgiyi üstünde toplamış bir çocuk, kardeşini kolay kolay 
kabullenemeyecektir.
• Ailenin bütün olduğu duygusu herkes tarafından hissedilmelidir. Bunun için
bütün ailenin birlikte yapabileceği, oyun, gezinti, piknik, alışveriş, film izleme 
gibi etkinliklere yer verilmelidir.
• Aile içinde birlikte olma mesajları verilmelidir. Bazı konularda çocuklarla bir-
likte hareket etmeli, onların da fikirleri alınmalı ki karşılaşılan problemlerin ko-
nuşularak ve birlikte hareket edilerek çözülebildiğini çocuklar kavrayabilsinler.
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• Kardeşim Geliyor- Uzman Psikolog İrem Polat
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