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“İlk insanlar ve Geçmiş Zaman ” ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. İlk insanların 
hayatı ile ilgili slayt sunum izlendi. İlk insanlar ile ilgili kostüm tasarlama çalış-
ması yapıldı. “İlk insanlar nasıl dans ederdi?” drama çalışması yapıldı. İlk insan-
ların yaşam yerleri ile ilgili görseller incelenerek yaşam alanları proje çalışması 
olarak yapıldı. Taş duvar üzerine resim çalışması yapıldı. İlk insanlar ile ilgili 
puzzle çalışması yapıldı. İlk insanların geçmiş zamanda kullandığı araç gereçler 
incelendi. Bu araçları nerede kullanabilecekleri konusunda beyin fırtınası yapıl-
dı. Artık materyaller kullanılarak o döneme ait araç gereçler tasarlandı. İlk in-
sanların kıyafetleri incelendi, bizim şimdi giydiğimiz kıyafetler ile karşılaştırma 
çalışması yapıldı. Tuvalet kağıdı rulolarına eski ve yeni kıyafet tasarımı yapıldı. 
İlk insanların yapmış olduğu icatlar incelendi. İlk insanlara ait yazılar ve resim-
ler incelendi. İlk insanların resimlerini kullanarak kolaj çalışması oluşturuldu. 
Kazıma yöntemi ile dinozor kemiklerini bulma oyunu oynandı. Dinozor labi-
rent çalışmaları yapıldı. Geçmiş yaşamdaki hayvanların görselleri incelendi ve 
günümüzdeki hayvanlar ile karşılaştırma çalışması yapıldı. Geometrik şekilleri 
kullanarak dinazor fi-
gürü oluşturuldu. Geç-
miş yaşamdaki hay-
vanlardan bir kolaj 
çalışması oluşturuldu. 
Dinazor maskeleri ya-
pıldı ve “dinozor” isimli 
şarkı dramatize edildi.
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AYIN ÜLKESİ: 
HOLLANDA

GEMS: İLK İNSANLAR VE 
GEÇMİŞ ZAMAN  

“Hollanda” ülkesi görseller ve önemli özellikleri çerçevesinde tanıtıl-
dı. Hollanda’nın özelliklerini içeren “Rüzgar gülü” ve origami tekniği 
ile “Lale” çalışması yapıldı. Hollanda ülkesine ait görsellerin bulun-
duğu rakamlar ile laleleri eşleştirme çalışmaları ve örüntü çalışmaları 
yapıldı. 
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İdil Biret’in hayatı hakkında bilgiler edinildi. Ünlü eserleri tanıtıldı. İdil Biret 
reprodüksiyon çalışması yapıldı. İdil Biret’in eserleri dinlendi. Dinlenilen eser-
ler ile ilgili ritm çalışması yapıldı.

 “Sorumluluk ile ilgili neler biliyoruz?” konusu üzerine sohbet edildi. “Sorum-
luluk” isimli hikaye okundu. “Sorumluluk Çizelgemiz” isimli etkinlik yapıldı. 
“Evdeki Sorumluluklarım” isimli çizelge haftalık doldurulmak üzere evlere gön-
derildi, takibi yapıldı.

MILLI EĞITIM VAKFI KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Okulumuzun kuruluşunun 40. Yılı büyük bir coşku ile kutlandı.40.yıla özel 
“Mev Koleji Pastası” ve “Mev Koleji Şapkası” yapıldı. “Mev Kolejinde Neler 
Öğreniyorum?” konulu akıl haritası oluşturuldu. 

Mathazone ormanında “Bitkiler Büyüyor ve 
Ölçümlerini Yapıyoruz” etkinliği yapıldı. Mat-
hazone ormanında farklı büyüklükte “Bitkileri 
Yetiştirme” etkinliği yapıldı. Karış, adımlama, 
metre, cetvel, terazi ölçüm aletleri incelendi ve 
sınıf ortamında kullanıldı. Mathazone ormanında “Rakamlar” isimli şarkılar 
tekrar edildi.

AYIN ÜNLÜSÜ: 
İDİL BİRET

AYIN DEĞERİ: 
SORUMLULUK

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR:

MATHAZONE
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GÖRSEL SANATLAR:
Ressam Nurullah Berk’in “Ayçiçekleri”, Zühtü Miritoğlu’nun “Heykel” konulu 
çalışması yapıldı.

BEDEN EĞITIMI:
Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı 
sergileyebilir Verilen bir yönergeyi temel beceri gruplarıyla ilişkilendirebilir.

ORFF:
Dünyaca ünlü besteci “Beethoven” öğrenildi.

JIMNASTIK:
Jimnastik egzersizleri yapıldı. Sporun kişilere kattığı önem ile ilgili yönergeleri 
uygulayabilir.

BILIŞIM TEKNOLOJILERI:
Dikkat artırma çalışmaları yapıldı.

TASARIM:
Çalışmasında büyük – küçük ilişkisini kullanabilir.

Sayın Veli;
Şubat ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının ünitelerinden öğrendiğimiz kelimeler tekrarlandı. Öğrencile-
rin çeşitli aktiviteler, şarkı ve video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin 
arttırılması hedeflendi.

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler:
• Astranout
• Doctor
• Teacher
• Firefighter
• Pilot

Şarkılar:
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir. 
• Jobs song.
• What do you want to be?

song.

Kalıplar:
• Who is it?
• Doctor.
• What do you want to be?
• I want to be a doctor.

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hikaye-
ler anlatıldı ve seyredildi.
• Steve and Maggie jobs
• A Little Red Hen (Our Book’s story)

(Revision)
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Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme 
çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldik-
leri ilk andan itibaren, daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek 
için büyük bir heves duyarlar; etkin bir şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim 
kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere daire fikirler oluşturmaya 
başlar.
Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranı-
nın en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, 
motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle 
çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında 
çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. 
3 yaşından itibaren çocuklar pek çok beceriyi kazanmaya başlarlar. Hareket 
alanları daha genişlemiş olan 3 yaş çocuğu gerek küçük gerek büyük kaslarını 
kullanmada çok daha etkin hale gelmiştir. Yürümeyi öğrenirken, çoğu yürüme-
ye başlayan çocuklar geri hareket etmekte güçlük çekerler. 3 yaşındaki çocuklar 
ileri ve geri rahatlıkla hareket ederler. Kalem ve değişik boyaları kullanarak çiz-
giler çizmeye, başlamışlardır. Böylece kas kontrolü ve konsantrasyonları gelişme 
gösterir. Çoğu makası iyi şekilde kullanır. Çatal ve özellikle de kaşığı çok rahat 
kullanabilirler. Ayakkabılarını genellikle ters de olsa giyebilir ancak bağlayamaz-
lar. Basit giysileri giyebilir, çıkarabilirler.
 3 yaş çocuğu çok meraklıdır, her şeyin nedenini sorup, öğrenmek ister. Yara-
tıcı hayali oyunları daha fazla oynamaya başlarlar. Hayali oyun oynamak, ço-
cukların insanlar, hayvanlar ve durumlar hakkında bildiklerini temsil etmede 
kullandıkları bir yöntemdir. Okul öncesi çocuklar hayal ürünü yaşantılardan 
hoşlanırlar. Kendilerini farklı rollerde hayal ederler- dansçı, doktor, süper kah-
ramanlar... Farklı kimliklere bürünürler. Hayali arkadaşlarla konuşurlar. Farklı 
duygu ve davranışları keşfederler. Hayal ile gerçek arasında gidip gelirler. Bazen 
de ikisi arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanırlar. Bu oyunlar çocukların yaşa-

“3-5 YAŞ ÇOCUĞUN 
GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ”

dıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Hayali oyunda bir başkasıymış gibi 
davranırlar; bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanırlar veya bir nesneyi hare-
ketler, sesler ve sözcükler kullanarak tanımlarlar. 
Tek bir bakış açısından problemlere yaklaşabilirler. Bu yaştakiler, bazı zorluk-
larla karşılaştıklarında soruna tek bir açıdan yaklaşırlar. Farklı açılardan bakma 
henüz gelişmemiştir. Karar vermeden önce problemin farklı yönlerini görebilme 
becerisi, 7 yaşına kadar tam anlamıyla gelişemez.
Daha bilinçli şekilde dili kullanırlar. “Yapabilir miyim?”, “yiyorum”, “yedim” gibi. 
Kısa bir hikâyeyi /okunan bir kitabı dikkatle dinleyebilirler. Hikâyeler anlatabi-
lirler.

Çocuğun Gelişimini Desteklemek İçin Siz Neler Yapabilirsiniz?
• Basit ev işlerinde yardım isteyin. Peçete dağıtmak, masa toplama, çiçek su-

lama gibi.
• Soyunmayı ve giyinmeyi öğretin.
• Makası kullanabileceği oyunlar oynayın. Gazete ve dergilerden çeşitli resim-

leri kesmesini isteyebilirsiniz.
• Kendi kendine dişlerini fırçalamasını sağlayın. Beğendiği fırçayı ve macunu

alın. Diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak için örnek olun. Bu alışkanlı-
ğı kazandırmayı eğlenceli hale dönüştürün. Örneğin dişlere “ Arkadaşların
fırçalanmak istiyorlar. Ağzını açtığında onlara merhaba der misin?” diyebi-
lirsiniz. Dişlerini fırçaladıktan sonra takdir edin.

• Birlikte top oyunları oynayın. Nasıl başın üzerinden fırlatabileceğini, yaka-
layabileceğini gösterin. Sonra onun da aynı şekilde yapmasını teşvik edin.

• Problemlere farklı bakış açılarından yaklaşılabileceğini öğretmek için des-
tek olun. Örneğin, yolda yürürken su birikintisinin önünden basmadan geç-
mesi için ne yapabileceği sorulabilir. Üzerinden iki ayağıyla atlayan çocuğa
başka nasıl geçerdin diye sorularak düşünmesi sağlanabilir. Cevap vermezse
suya basmadan etrafından yürünebileceği söylenebilir.

• Çocuğun paylaşmayı öğrenmesine destek olun. Örneğin, herkesin kendi sa-
hip oldukları eşyaları olduğunu öğretin. Örneğin, “O kitap arkadaşının bu
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kalem senin” gibi. Kullanmak istediğinde izin alması gerektiğini öğretin. Siz 
de onun eşyasını kullanırken izin isteyin. Paylaşma konusunda örnek olun. 
Örneğin, çocuğunuz kaleminizi istediğinde verin, yaptığınız davranışın ne 
olduğunu çocuğa fark ettirin.

• Renk ve şekil gibi kavramları öğrenebilmesi için oyunlar oynayın. Örneğin,
daire şeklinde ve çeşitli renklerde yapıştırmalar verin. Resim yapmasını is-
teyin. Sonra da bunlar hakkında sorular sorun. “Sarı daireyi gösterir misin?
Hangisi sarı? “ gibi.

• Kelime hazinesini genişletmek için çocuğunuza okuyun; şarkı ve tekerleme-
ler söyleyin; yaptıklarınızla ve gideceğiniz yerle ilgili konuşun.

4 yaş çocuğunda el becerileri ve el-göz koordinasyonları gelişmiştir. Gerektiği 
şekilde motive edildiğinde kendi öz bakım ihtiyaçlarını(giyinme-soyunma-el/
yüz yıkama-saç tarama-diş fırçalama gibi) karşılayabilir. Bu yaş çocuğunun be-
lirgin bir özelliği de çok hareketli olmalarıdır. 4 yaş çocuğu değişkendir ve çok 
konuşur, masal dinlemeyi sever, hikâye ve masallara isimler bulabilir, dikkat sü-
releri 10-15 dakika arasındadır. 
Başkalarının aynı nesneyle ilgili farklı bakış açıları olabileceğini fark etmeye 
başlarlar. 4 yaşta bu kavram gelişir. Bir deneyde, kaplumbağa resmi, yetişkin ile 
çocuk arasına konur. Yetişkine göre kaplumbağa ters durmaktadır. Çocuğa göre 

ise ayakları üzerinde durmaktadır. 
4 yaşta çocuklar kendi görüşleri-
nin yetişkininkinden farklı oldu-
ğunu anlarlar.
Bilerek yalan söyleyebilirler. Ço-
cukların başkalarını kandırma 
becerisini ne zaman geliştirdikle-
ri konusunda fikirler çelişkilidir. 
Bazı araştırmacılar, çocukların 3 
yaşta bu beceriye sahip oldukları-
nı söylerler ancak çoğu bilerek ya-
lan söylemenin 4 ve 5 yaştan önce 

gelişmediğini ifade ederler.
Bu yaşta dil becerileri oldukça zenginleşir. Dildeki tüm sesleri çıkartabilirler. 
Uzun hikâyeler anlatabilirler.
Arkadaşlarını memnun etmeye çalışırlar. 4 yaşındakiler için arkadaşları farklı 
davranışların, değerlerin, yaşam biçiminin göstergeleridir. Arkadaşlarını evle-
rine davet ederler- ailesini, eşyalarını, evlerini görmeleri için. Onları memnun 
etmeye ve buna uygun yeni davranışlar sergilemeye başlarlar.
Çocuğun Gelişimini Desteklemek İçin Siz Neler Yapabilirsiniz?
• Her gün yüksek sesle kitap okuyun. Çocuğun da kendi kendine kitaba bak-

masını teşvik edin. Bakabileceği başka yazılı materyaller de sunun. Dergi,
gazete gibi. Ayrıca renkleri öğrenmesi için de kitapta geçen renkleri sora-
bilirsiniz.

• Evde kullanılan eşyalarla oyun oynayabilirsiniz. Örneğin, “tabak ne işe ya-
rar?” gibi, “su ısıtıcıyı nerde kullanırız?” gibi, “elektrik süpürgesiyle ne ya-
parız?” gibi.

• Nesnelerin etrafında farklı şekillerde koşmasını sağlayın ve yapılanlar hak-
kında konuşun. Örneğin, hızlı-yavaş koşma, ileri-geri, gürültülü-sessiz gibi.

• Zaman kavramını geliştirmek için sohbet edin. Örneğin, bir gün içinde ne-
ler yaptığını sorabilirsiniz. “Sabah kalkar kalkmaz ne yapıyor. Öğlen ne ya-
pıyor?“ gibi. Günün bölümlerini kullanarak konuşabilirsiniz.

• Yazma ve okumanın günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu gösterin.
Etraftaki yazılı malzemelere dikkatini çekin. Ne amacı olduğunu söyleyin.

• Kelime hazinesini genişletmek için yeni kelimeler öğrenmelerini sağlayın.
Yeni kelimelerin anlamlarını açıklayın ve uygun ortamda kullanın. “Bu taşıt
çevreyolunda gidiyor. Bu araba. Otobüs ise bir diğer taşıt aracı. Tren ve uçak
da öyle.“ gibi.

• Çeşitli şekil, ve renkteki küçük boncuklardan bilezik kolye yapmasını sağ-
layın.
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5 yaş çocuğunun motor becerileri daha da gelişmiştir. Zaman kavramı oluşmaya 
başlamış, dikkat süreleri daha da uzamıştır. Bu dönemde çocuk korkularını dile 
getirir. Çocuk korkularını dile getirirken onu dinlemek, korkularının nedenle-
rini anlamaya çalışmak ve elbette ki güven vermek duygusal gelişimi ve sağlığı 
için çok önemlidir. 
5 yaşındaki bir çocuk genellikle kararlıdır ve başladığı işi bitirmek ister, beş yaş 
üç yaşın gelişmiş halidir. Çocuk bu dönemde kendi kendine yeter bir tavır ser-
giler, evde ve okulda sorumluluk verilmesi özgüveninin gelişmesi ve desteklen-
mesi açısından önemlidir. Doğru ve yanlışı ayırt etmeye başladığından, kuralla-
ra karşı daha hassastır, kabul gören davranışların farkındadır ve bu doğrultuda 
hareket etmeye çabalar. 
Bu dönemde çocuğun ilgi alanları da genişlemiş, resme, doğaya, kitaplara olan 
merakı artmıştır; dolayısı ile çocuğa ilgi ve merakları doğrultusunda fırsatlar 
sunulması kendini geliştirmesi açısından gereklidir.

Çocuğun Gelişimini Desteklemek İçin Siz Neler Yapabilirsiniz?
• Yazı/harf kavramını öğrenmeleri için oyuncaklarının ve malzemelerinin

üzerine ne olduğunu yazan etiketler yapıştırın.
• Sayma kavramını geliştirmek için oyun oynayın. Örneğin, hareketle sayma-

yı birleştirin. Çocuk 5 adım öne gelsin. 15 adım iki ayağıyla sıçrayarak öne
gelsin. 20’ye kadar devam edebilirsiniz.

• Problem çözme becerisini arttırmaya ve neden sonuç ilişkisi kurmaya yö-
nelik oyunlar oynayın. Örneğin, “kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerse ne
olabilir?; Evdekilere haber vermeden arkadaşıyla oynamaya giderse neler
olabilir?” gibi sorularla onu düşündürtmeye çalışabilirsiniz.

• Kitap okumaya devam edin. Kitapla ilgili sorular sorun. “neden, niçin, na-
sıl“ gibi sorular. Çocuğunuzun kitabın resimlerine bakmasını sağlayın. Baş-
ka bir zamanda da bu hikâyeyi resimlerine bakarak kendi cümleleriyle an-
latmasını isteyin. Böylece, olayları sırasıyla anlatmasını sağlamış olursunuz.

• Evde bir nesne saklayın ve bulana kadar 3 basamaklı komut verin. Örneğin,
“Kitaplığa git. Rafın altındaki blokların arkasına bak.” gibi.

• El becerilerini geliştirmek için kâğıt katlama oyunları oynayın. Örneğin,
oyuncakları veya hediyeleri renkli kâğıtla kaplayabilmesine yardımcı olabi-
lirsiniz. Sonra da tek başına yapmasına fırsat verebilirsiniz.

• Doğru ve doğru olmayan davranışların neler olduğunu bulmaya yönelik
oyunlar oynayın. Örneğin, yerlere çöp atan biri ile ilgili bir resim gösterdi-
ğinizde bunun doğru olup olmadığını ve neden doğru olmadığını sorabilir-
siniz.


