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HOŞGÖRÜ
“Hoşgörü nedir?” konusu üzerine sohbet edildi. “Hoşgörü” hakkında kitap 
okundu. “Hoşgörü Ağacı”  ve grafik çalışması yapıldı.
HİNDİSTAN
“Hindistan” ülkesi görseller ve önemli özellikleri çerçevesinde tanıtıldı. 
Hindistan’ın özelliklerini içeren “Kolaj çalışması, Labirent ve Fil” çalışması 
yapıldı. Hindistan ülkesine ait mandala çalışması yapıldı.
CHARLIE CHAPLIN
“Charlie CHAPLIN” filmlerinden örnekler seyredilerek tanıma çalışması 
yapıldı. Charlie CHAPLIN (aksesuarları eşliğinde) dramatize edildi. 
Charlie CHAPLIN yüz tamamlama çalışması yapıldı. 
Kendi pandomim çalışmaları yapıldı.

100.GÜN ETKİNLİĞİ
100. Gün kutlama etkinliği yapıldı. 100 adet nesneleri onarlı, beşerli ve 
ritmik olarak sayma çalışması yapıldı.
KÜTÜPHANELER HAFTASI
Kütüphanenin önemi üzerine sohbet edildi. “Kütüphaneler Haftası” isimli 
kitap okundu. Kütüphane pasaportu oluşturma çalışması yapıldı. Okulu-
muzun kütüphanesini ziyaret edilerek kitap incelemesi yapıldı.
ORMAN HAFTASI
Ağaçların hayatımızdaki önemi üzerine sohbet edildi. “Kadim Orman” 
isimli hikaye kitabı okundu. Farklı ağaç türlerini içeren atık materyallerle 
okul ormanı oluşturuldu.
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
Dünya tiyatrolar günü üzerine sohbet edildi. “Ormandaki Apartman” adlı 
hikaye kitabı okundu. Sahne içerisine kendi tiyatromuzun resmini yapma 
çalışması yapıldı. ”Ormandaki Apartman” isimli hikayenin dramatizasyo-
nu yapıldı.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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“Yumurtalar” ile ilgili akıl haritası oluştu-
ruldu. Yumurtaların fiziksel özellikleri in-
celendi(dokusu, şekli, rengi, büyüklüğü) 
gruplama çalışması yapıldı. Oyun hamurları 
kullanılarak yumurta oluşturma çalışmaları 
yapıldı. Yumurtaları kullanarak artırma(-
toplama) çalışmaları yapıldı. “Hayvanlar na-
sıl çoğalır?” “Hangi hayvanlar yumurtadan 
çıkar?” incelendi ve etkinlikleri yapıldı. Yu-
murtadan çıkan hayvanlar çalışması yapıldı. 
”Yumurta Kafa” şarkısında dans edildi. Ta-
vuğun altından yumurta top-
lama oyunu oynandı. Grup-
lama çalışması yapıyoruz. 
“Kuşların Farklı Şekillerdeki 
Yumurtaları” isimli etkin-
lik yapıldı. “Kuş Yuvalarına 
Sayı Kadar Yumurta Koyma” 
oyunu oynandı. Tuzlu suda 
“Yumurta Deneyi” yapıldı. 
“Hangi Hayvanlar Daha Çok 
Yumurta Yapar?” videosu izlendi. En fazla 
yumurta yapan canlı türü yıllık (1000000 
milyan civarında) olan termit kraliçeleri ve 
özellikleri öğrenildi. Termit kraliçelerini kes-
me çalışması ve kilden yuvalarını oluşturma 
etkinliği yapıldı.”Sürpriz Yumurta” şarkısı 
eşliğinde dans edildi. Tavuk yumurtalarının 
21 günlük oluşum süreci incelendi. “Yumur-
ta ve Çocuk” isimli hikaye okundu. Kitap 
hakkında sohbet edildi. “Sürpriz Yumurta”  
oluşturma çalışması yapıldı.Yumurta taşı-
ma oyunu oynandı.Yumurtaların üzerindeki 
sayı ve nokta eşleştirme çalışması yapıldı. 
“Bir Yumurta Hikayesi” ni interaktif olarak 
dinleme çalışması yapıldı. Hikaye hakkında 

sohbet edildi. “Yumurtadan Hangi Hayvan 
Çıkar?”konulu resimleme çalışması yapıl-
dı. Toprağın içinde yumurta arama oyunu 
oynandı. “İlkbahar” mevsiminin özellikleri 
hakkında sohbet edildi. “İlkbahar” isimli hi-
kaye kitabı okundu. İlkbahar şişesi etkinliği 
yapıldı. Kağıt havlu rulosundan bahar ağacı 
etkinliği yapıldı. “Bitkiler Hakkında Neler 
Biliyoruz?” konulu akıl haritası yapıldı. Bit-
kilerin fiziksel özellikleri incelendi. Bitkile-
rin bölümleri incelendi ve etkinliği yapıldı. 

“Çiçekler ve Arılar” şarkısı 
eşliğinde dans edildi. “Jack ve 
Fasulye Sırığı” hikayesi okun-
du. Fasulye sırığına tırman-
ma draması yapıldı. Ektiği-
miz fasulyelerimizin etrafına 
hikayemizin kahramanlarını 
keserek yapıştırma etkinliği 
yapıldı. “Jack ve Fasulye Sı-
rığı” adlı hikayemizin karak-

terlerinin uzunluğunu fasulyeler ile ölçme 
çalışması yapıldı. Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler 
incelendi. Yapılan gözlemler üzerine sohbet 
edildi. Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerden öğren-
cilerimiz kendi bahçelerini oluşturdular. Çi-
çek üzerinde artırma ve eksiltme çalışmaları 
yapıldı. Suda yaprakları açılan çiçek deneyi 
yapıldı. “Söyle Bana Neden Bitkiler?” kitabı 
incelendi. Karada ve suda yetişen bitkile-
ri inceleme çalışması yapıldı. Çevremizde 
gördüğümüz bitkiler üzerine sohbet edildi. 
Asetat kağıdına “Nilüfer Çiçekleri” çalışması 
yaparak göl oluşturuldu. Oluşturulan gölde 
parmak kuklaları olan kurbağaları gezdirme 
çalışması yapıldı.

“Anne Timmy saat gibi çalışıyor” videosu izlendi. Mathazone gölü üzerinde 
tam ve yarım saat çalışmaları yapıldı. Anne Timmy’nin buçuklu saat gös-
terge çalışması yapıldı. Beşerli sayma çalışması yapıldı. Mathazone gölünde 
“Toto saat gibi hareket ediyor” videosu izlendi. Toto’nun tam saat gösterge 
çalışması yapıldı. Mathazone ormanı rakamlarının şarkıları dinlendi. Mat-
hazone hafıza kartı oyunu oynandı.

Proje broşürü çocuklar ile incelendi. Broşür üzerine sohbet edildi. “Çöp 
kutusunda neler var?” isimli etkinlik ile çöp kutusu çalışması yapıldı. “Çöp 
Kutusu ”isimli şarkı öğrenildi. Proje içerisinde yer alan “Sıfır Atık” hikaye-
leri okundu, hikaye üzerine sohbet edildi. Atıklardan kolaj çalışması yapıl-
dı. “Çöp kutusu neden boş? Atıklar nerede, nereye gitmiş olabilir?” ile ilgili 
fikirlerimiz söylendi. Atıklardan neler yapabileceğimiz ile ilgili akıl haritası 
oluşturuldu.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ
MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ

SIFIR ATIK PROJESİ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:  Bilgisayarda prog-
ramlama ve beceri arttırma çalışmaları yapıldı.
JİMNASTİK:  Kaba motor geliştirici egzersiz ha-
reketleri yapıldı.2, 3, 4 lü grup ile birlikte denge 
çalışmaları yapıldı. Eşle jimnastik çalışmaları ya-
pıldı. Jimnastikte hazırbulunuşluk kullanılarak 
yarışma yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR: Sanatın kültürün bir par-
çası olduğunu bilip, kendi çizgilerini oluşturma 
çalışması yapıldı. Yapay objelerle doğal objeyi 
ayırt etme çalışması yapıldı.
BEDEN EĞİTİMİ:  Oyun ve fiziki etkinliklere 
katılıp temizliklerine uyma çalışması yapıldı. Fi-
ziksel etkinliklerde dengeleme hareketleri yapıldı. 
Temel hareketler yaparken ilgili hareketleri ilişki-
lendirme çalışmaları yapıldı.
TASARIM:  Çevresindeki obje ve figürleri göz-
lemleyerek çizimler yapıldı. Üç boyutlu çalışmalar 
oluşturuldu. Görsel sanat çalışmalarını yaparken 
farklı malzemeler kullanma çalışması yapıldı.
ORFF:  Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dö-
nüştürme çalışması yapıldı. Öğrendiği müzikleri 
birlikte seslendirme çalışması yapıldı. Dünyaca 
ünlü besteciyi tanıma çalışması yapıldı.

 Sayın Veli;
Mart 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

Kelimeler: 
pants, shoes, T-shirt, skirt, 
sweater, weather

Şarkılar: 
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir.
• Clothes songs
• Weather songs
• Seasons songs

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hika-
yeler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie clothes
- A Teddy Bear Show (Our Book’s story)
- The Goldilocks and 3 bears

Kalıplar:
• Put on your ....(shoes)
• Take off your ....(coat)
• I’m wearing... a hat, a skirt.
• How is the weather?
• It is...rainy, sunny.
• What’s the season?
• It is... summer, spring.

HAZIRLAYANLAR: Fatma Şeyma AKBIYIK-Melek SATIK GÜNAYDIN
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Özgüven; insanın kendisine, yapabileceklerine 
duyduğu güven ve kendisini sevme kapasitesi-
dir. Özgüvene doğumumuzla sahip olmayız. Bu 
süreç bebeklik döneminde gelişmeye başlayıp 
10 yaşa kadar devam eder.
Bazı kişiler, sınırsız yerinde duramayan çocuk-
ları öz güveni yüksek olarak algılamaktadır. Bu 
yanlış bir algıdır. Bazen de sessiz sakin çocuklar 
öz güveni yok şeklinde etiketlenmektedir. Bu da en az diğer örnek kadar yanlıştır.
Özgüveni olan bir çocuk, kendi yaptıklarının arkasında durabilen, kendisini seven 
ve kendisine saygı duyabilen bir çocuktur. Diğerlerinin kendisine bakış açısından 
çok kendi bakış açısı önemlidir. Yani bir arkadaşı kendisiyle oynamadı diye oturup 
ağlamak yerine, çözüm üretmek veya başka biriyle oynamak gibi seçenekler arar. 
Dolayısıyla dışarıya karşı daha az bağımlıdır.
Özgüven bağımsızlık kavramıyla bağlantılıdır. Çocuğun kendi başına karar vermesi-
ne izin verilir ve birey olmasına zemin hazırlanırsa özgüveni gelişecektir. Bu kararlar 
elbette hangi okula gideceği ya da arkadaşlarıyla kaça kadar oynayacağı gibi büyük 
kararlar olmayacaktır. Fakat ne giyeceği, hangi oyuncakla oynayacağı gibi kararları 
almak; bağımsızlaşmak, kendi başına bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak açısından 
yararlı olacaktır.
Bunun yanı sıra hatalara karşı gösterdiğiniz tepkilerde özgüven gelişimi için önemli-
dir. İstemediğiniz bir davranışı gösterdiğinde büyük tepkiler vermeniz onu hata yap-
mamak konusunda titiz davranan kaygılı birine dönüştürebilir.
Başka bir nokta ise, çocukların anne babalarını rol model almasıdır. Eğer siz küçük 
hatalarınız için kendinizi suçluyor, kendinize başkalarından az değer veriyorsanız 
çocuk bunu kopyalar.
Bizlerin onlara her zaman destek olacağını fakat fiziksel olarak sürekli yanlarında 
olamayacağımızı da bilmeliler. Kendi kendine yetebilmeyi öğrenmeliler. Bunun ça-
lışmalarına evde küçük sorumluluklar vererek başlayabiliriz.

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN Özgüveni yüksek bir birey yetiştirmek istiyorsanız…
1. Sorumluluk vermeli ve yaptıkları için takdir etmeliyiz.
Yaşına ve yeteneklerine uygun sorumluluk vermeli ve sorumluluklarını yerine getir-
diğinde takdir etmeyi atlamamalıyız.
Sorumluluklar aynı zamanda evde yaşanan sorunları da azaltmak için mükemmel 
bir fırsattır. Kardeşini kıskanan çocuk, resimlerine bakarak bir kitabı kardeşine an-
latabilir. Yemek yemek istemeyen bir çocuk yemeği veya masayı sizinle birlikte ha-
zırlayabilir.
2. Yaşadığı ortamın kurallarını öğretmeliyiz.
Her evin kuralları vardır. Çocuğa kuralları açık ve net anlatmazsak ne yapması gerek-
tiğini anlamayacaktır. Kuralları anlamlandıramadığı için kurallara uymayan çocuk 
kendini evde veya okulda yanlışlar yapan bir konumda bulacaktır.
3. Sosyal muhakemesini geliştirmek için sorun onun adına çözülmemeli, çözüm bul-
masına yardımcı olunmalı, alternatifler üzerine düşünmesi sağlanmalıdır.
4. Başarısız olduğunda nedenlere birlikte bakıp daha sonraki denemeleri için yürek-
lendirilmeli, mücadele etmesi sağlanmalıdır.
5. Çocuğun duygu, düşünce ve inançlarını; açık dürüst ve başkalarının haklarını ihlal 
etmeden, karşısındaki kişiyi aşağılamadan ve incitmeden ifade etmesi sağlanmalıdır.
6. Duygularını ifade etmesi, yaşadıklarını paylaşması konusunda ona model olun-
malıdır. Konuşmaya başladığında onu sonuna kadar dinlemek, onun anlatmak ko-
nusundaki motivasyonunu ve kendini ifadesini artıracaktır.
7. Kendi kararlarını verebilmesi için uygun ortam yaratılmalı ve tercihlerinin sonuç-
larına katlanması sağlanmalıdır.
8. Öğrencilerin özgüven duygularının gelişimini desteklemek amacıyla, ailelere de-
mokratik ana baba tutumunu benimsemeleri önerilir. Baskının hâkim olduğu, mü-
kemmelin beklendiği, ilginin sevginin olmadığı ya da sınırların çok gevşek olduğu 
bir ortamda benlik gelişiminde olumsuz sonuçlar olacaktır.
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