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EMPATİ
“Empati hakkında neler biliyoruz?”ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. Em-
pati hakkında hikaye okundu. Hikaye hakkında sohbet edildi. Empati 
drama çalışması ile birbirimizin duygularını anlamaya çalışması yapıldı. 
Tuvalet kağıdı rulosundan empati kuklaları oluşturuldu.
AVUSTRALYA
Avustralya ülkesi ve yöresel özellikleri hakkında bilgiler edinildi. Avust-
ralya’ya özgü kitapçık çalışması yapıldı. Avustralya’nın yöresel özelliklerini 
içeren harita çalışması yapıldı. Avustralya hayvanları tombala oyunu oy-
nandı.
MİMAR SİNAN
Mimar Sinan’ın yaptığı eserler üzerine sohbet edildi. Hayatı ile ilgili National 
Geografic dergisinden incelemeler yapıldı. Mimar Sinan ile ilgili yap-boz çalış-
ması yapıldı. Mimar Sinan yüz tamamlama çalışması yapıldı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
“Atatürk ve Küçük Çoban” isimli  hikaye okundu. Atatürk ve çocuk sevgisi 
üzerine sohbet edildi. Atatürk ve çocuk etkinliği yapıldı. “23 Nisan” isim-
li şarkı öğrenildi. “23 Nisan” mandala çalışması yapıldı. “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” isimli kitap okundu. Dünya çocuklarının 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı nasıl kutladığı ile ilgili vi-
deolar izlendi. “Dünya Çocukları” isimli etkinlik yapıldı. Atatürk labirent 
çalışması yapıldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi üzerine 
sohbet edildi. 23 Nisan tacı yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı şenlikleri kapsamında limbo oyunu, çuval yarışı, halat çekme 
oyunu, slalom ve lobut devirme oyunu oynandı.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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“Kelebekler hakkında neler biliyoruz?” 
ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. Kele-
beklerin fiziksel özellikleri incelendi. 
“Pır Pır Kelebek” isimli şarkı eşliğinde 
dans edildi. Kelebeklerin yaşam döngü-
sü incelendi. Kelebek örüntü çalışması 
yapıldı. Koza ve içini inceleme çalışması 
yapıldı. Kelebeklerin nasıl beslendiğini 
ve kamuflaj olma özelliklerine dair bil-
giler edinildi. Bir bitki üzerinde kamuf-
laj olmuş kelebek çalışması 
yapıldı. “Bir Minicik Kele-
bek” şarkısı dans edilerek 
söylendi. Hepimiz birer 
kelebek olup, çevremiz-
de yiyecek arama draması 
yaptık. Kelebeklerin ka-
natları incelendi. İki kanat 
arasındaki simetrik uyum 
ile ilgili dikkat çalışması 
yapıldı. Asetat kağıdı üzerinde kelebek 
kanatlarını renkli kağıtlar ile süsleme 
çalışması yapıldı. Tırtılın büyüyerek ke-
lebek oluşum sürecini balon ve karbo-
natı kullanarak deney çalışması yapıldı. 
Kelebek kanadı simetri çalışması yapıldı. 
Farklı kelebek türleri incelendi. Özellik-
leri üzerine sohbet edildi. Farklı kelebek 
türlerini kolaj çalışması yaparak bir kele-
bek vadisi oluşturuldu. Kelebek çizgi ça-
lışması yapıldı. Kelebekli balon ile elekt-
riklenme deneyi yapıldı.  
“Uğur böcekleri hakkında neler biliyo-

ruz?” ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. 
Uğur böceklerinin fiziksel özellikleri 
öğrenildi. El şekilleri çıkarılarak uğur 
böceği çalışması yapıldı. Yaprakların 
üzerindeki sayı kadar uğur böceği dizme 
etkinliği yapıldı. Uğur böceği toplama 
oyunu oynandı. Uğur böceklerinin ya-
şam döngüsünü incelendi. Uğur böcek-
lerinin yaşam döngüsü çalışması yapıldı. 
Söylenen sayı kadar beneğe sahip uğur 

böceğini yakalama oyunu 
oynandı. Uğur böcekleri-
nin savunma şekli öğre-
nildi. Ponponlardan uğur 
böceği oluşturma çalışması 
yapıldı. Görsel algı çalış-
ması yapıldı. Uğur böceği 
renk oyunu oynandı. Uğur 
böceklerinin kanatlarını 
inceleme çalışması yapıldı. 

Simetrik kanat özelliklerini okul bahçe-
sinde inceleme çalışması yapıldı. Uğur 
böceği kanatlarına simetrik olarak benek 
yapma çalışması yapıldı. Uğur böcekleri-
nin üzerine isim yazma çalışması yapıldı. 
“Kaç tane uğur böceği var?” isimli mate-
matik çalışması yapıldı. Uğur böcekle-
rinin türleri ve ağaçları nasıl kuruduğu 
konusunda belgesel izlendi. Uğur böceği 
labirent çalışması yapıldı. Uğur böceği 
türlerinden kolaj çalışması yapıldı. Uğur 
böceklerinin ağaçları nasıl koruduğu ile 
ilgili drama çalışması yapıldı.

Mathazone robotları “Rubi ve Rubina’nın” etkinlikleri artık materyaller ile 
yapıldı. Grafik çalışması yapıldı. Bayan 7’nin hayvan sevgisi videosu izlendi. 
Sevdiğimiz hayvanlar üzerine sohbet edildi. Bayan 7’nin sevdiği hayvanların 
resmi yapıldı. Bayan 7’nin şarkısı tekrar edildi. Lider 2,3,4 sayıları ile tanışıl-
dı. Teknoloji ve tasarım videosu izlendi. Kodlama çalışması yapıldı.

Evde sıfır atıklar ile ilgili neler yapabileceğimiz üzerine sohbet edildi. Oluştu-
rulan broşür çalışması sınıfta sunum olarak yapıldı. Evdeki atıklar için kont-
rol listesini doldurma çalışması yapıldı. Atıkları yakalama oyunu oynandı. 
Sınıfta sıfır atıklar ile ilgili neler yapabileceğimiz üzerine sohbet edildi. “Sıfır 
Atık Gazetesi” oluşturuldu. “Atıkları Eşleştir” oyunu oynandı. Sınıftaki sıfır 
atıklar için kontrol listesi dolduruldu. Atıkların neler hissedebileceği üzerine 
sohbet edildi. Atık resimlerin üzerine hazırlanan yüz ifadelerini yapıştırma 
çalışması yapıldı. Atıkları duygularına göre değerlendirme etkinliği yapıldı. 
Mutlu, üzgün, kızgın duygularını neden hissettiklerini; ne yapılsa hepsinin 
mutlu olacağı ile ilgili sohbet edildi. “Atıklar 
Doğru Geri Dönüşüm Kutusuna” isimli etkinlik 
yapıldı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ
MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ

SIFIR ATIK PROJESİ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:  Görsel kodlama 
çalışması yapıldı. Mouse kullanarak boyama ça-
lışmaları yapıldı. Bilgisayarda puzzle çalışmaları 
yapıldı.
JİMNASTİK:  Esnemeyi geliştirecek hareketleri 
kullanma çalışması yapıldı. 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı önemi ile ilgili sohbet 
edildi ve oyunlar oynandı. Temel jimnastik duruş-
ları tekrar edildi.
GÖRSEL SANATLAR: Duygu ve düşüncelerini 
görsel sanat çalışmasına yansıtma çalışması ya-
pıldı. Sanat eserleri arasındaki farklılıklar ile ilgili 
görsel çalışmalar yapıldı.
BEDEN EĞİTİMİ:  Geleneksel çocuk oyunları 
oynandı (Sek sek, yağ satarım vb. gibi) Vücut-be-
den kabiliyetini tanıma çalışması yapıldı. Ülke-
mize ve kültürümüze ait dans adımları öğrenildi. 
Resmi tören ve bayramlarda yapılan çalışmalara 
örnekler gösterildi.
TASARIM:  Çalışmasını destekleyen sanat eserle-
rini kullanma çalışması yapıldı. Sanatın kültürün 
bir parçası olduğunu fark etme çalışması yapıldı.
ORFF:  Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt etme 
çalışması yapıldı. Dramatize tekniği ile orff aletle-
rini kullanarak öğrenmeyi pekiştirme çalışmaları 
yapıldı. Tebessüm isimli şarkı öğrenildi.

 Sayın Veli;
Nisan ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının 7. ünitesi tamamlandı. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve 
video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflendi.

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler: 5 Senses 
to see, to hear, to touch, to 
taste, to smell

Şarkılar: 
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir.
• 5 senses songs
• Feelings songs
• Dance and Action songs

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hika-
yeler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie feelings
- Apple Pie (Our Book’s story)
- Alaaddin (traditional story)

Kalıplar:
• I can see with my eyes.
• I can hear with my ear.
• I can touch with my hands.
• I can taste with my mouth.
• I can smell with my nose.
• How are you?
• I am happy.
• I am angry.

HAZIRLAYANLAR: Fatma Şeyma AKBIYIK-Melek SATIK GÜNAYDIN
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Korku, yaşamı veya güvenliği tehdit eden bir 
tehlike algısı durumunda ortaya çıkan duygu-
sal bir tepkidir. İşin temeline indiğimizde kor-
kunun işe yarar bir mekanizma olduğunu gö-
rürüz. Çocuklar için korku, gelişimin normal 
bir parçası olduğu kadar, büyümenin getirdiği 
olumlu ve sağlıklı bir süreçtir. Çocuklar, kor-
kular aracılığıyla çevrelerine uyum sağlamayı, 
kendilerini zora sokan durumlarla baş etmeyi ve tehlikelerden kaçınmayı deneyim-
leyerek öğrenirler. Çocuklar çevreyi tanıdıkça, beden gücü ve zihin yetenekleri geliş-
tikçe, korkularını zamanla yenmeye başlarlar. Korku, belirli ölçülerde yaşandığında, 
çocuklar için doğal ve sağlıklı bir süreç olsa da, sürekli ve yoğun bir şekilde yaşan-
dığında gelişime zarar verebileceğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle, korkuların 
nedenlerini en kısa zamanda saptamak ve gereken önlemleri almak çok önemlidir.
Korkunun ortaya çıkmasında birkaç faktör etkilidir. Bunlardan ilki korkunun öğre-
nilmesidir. Çocuklar, büyürken ebeveynlerini çok dikkatli bir şekilde gözlemlerler. 
Onların olaylar karşısında verdikleri tepkileri taklit eder ve uygulamaya çalışırlar. 
Model almada tek kaynak aile değildir. Arkadaşlar, öğretmenler, televizyon, bilgi-
sayar oyunları da alternatif etki kaynaklarıdır. Seyredilen bir filmin veya anlatılan 
bir hikâyenin etkisinde kalma da görülebilir. Doğuştan itibaren çevresel faktörler-
den çok çabuk etkilenen bir çocuk daha kolay korku reaksiyonu geliştirebilir. Bu-
rada önemli olan aile içinde korkulan şeye nasıl tepki verildiğidir. Yeni bir deneyim 
yaşayan çocuk, kaygılı bir ebeveyn tutumu ile karşılaşırsa yeni ortamlara girmekten 
çekinebilir ve farklı şeyler deneyeceği zaman korku duyabilir.
Yaş Dönemlerine Göre Korkular
Bebeklik dönemi: Yüksek ses, gürültülü ortamlar, yabancılar, ani hareketler, büyük 
nesneler.
1-2 yaş: Anne-babadan ayrılma korkusu, tuvalet, fazla gürültü, ortam ve ev değişik-
liği.
3-5 yaş: Anne-babadan ayrılma, hayvanlar, karanlık, “kötü adamlar/hırsız” vs. gece 
sesleri, vücuduna zarar gelmesi…

ÇOCUKLUK ÇAĞI KORKULARI 5-6 yaş: Anne-babadan ayrılma, şimşek/gök gürültüsü, karanlık, canavar, hayalet vb. 
hayali varlıklar, yalnız uyuma korkusu…
Çocukluk korkuları 4 yaşında doruğa ulaşır ve yavaş yavaş azalmaya başlar. Soyut 
korkuların yerini somut korkular alır.
Çocuğa disiplin verilmeye çalışılırken, “Yaramazlık yaparsan polis götürür.”, “Akşam 
baban gelince görürsün.”, “Yemeğini yemezsen seni dilenciye veririm.” gibi söylemler 
ve Tanrı, cehennem gibi çocuğun değerlendiremeyeceği soyut kavramlarla korkut-
mak büyük hata olacaktır.
Anaokulu ve ilköğretimin ilk yıllarında okuldan dönüşte anneyi bulamamak, çocuk 
için katlanılması güç bir durumdur. Korkular 6 yaşında çoğu kez yeni bir zirve yapar. 
Odalarında yalnız yatmaya çekinebilirler. Hayalet, cadı, hortlak korkuları alevlenir. 
Yangın ve hırsızdan korkarlar. Filmlerin etkisinde çok kalırlar. Bir kısım korkular 
yatışırken eski korkulardan bazıları depreşebilir ya da yeni korkular gelişebilir.

Çocukluk Korkuları Karşısında Anne Baba Olarak Neler Yapmalıyız?
• Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun hissettiği duyguları anlamasına ve yüzleşme-
sine yardımcı olun. Korktuğu şey ne olursa olsun küçümsemeyin ve saygı gösterin. 
Çocukların korkusunu küçümsemek, alay etmek, sert tepkiler vermek yanlıştır.
• Korkuları gizlemeyin. Yetişkinler korkularını saklama eğilimindedir. Bahaneler
üreterek ya da mantıklı açıklamalar yaparak korkularını gizlerler. Hâlbuki büyükle-
rin de korkularını, korkularından bahsedebildiklerini görmek çocukların kendilerini 
daha iyi ve rahat ifade etmesine yardımcı olur.
• Korkuya neden olan şeylerle teması kestirmeyin: Korkuya neden olan nesneyle
her türlü teması kesmek, çocukta korkunun daha da derinleşmesine yol açar. Kaydı-
raktan korktuğu için parka götürmemek sorunu çözmez. Korkuyu yenmek aşamalı 
olmalı.  Çocuğa korktuğu nesneye kademeli biçimde yaklaşabileceği durumlar suna-
bilirsiniz.
• Bazen korku yaratan durumlar hakkında konuşmak çok kolay olmayabilir. Böyle
olduğunda korku yaratan durumunun resmini yapmak ya da oyun sırasında bunu 
ortaya çıkarabileceği (kuklalar, oyun evi gibi) oyuncaklar ile oynamasını teşvik et-
mek korkulan durumun ifade edilmesinde yardımcı olabilir.
• Korku ile baş etmekte etkili olabilecek bir diğer yöntem ise masallar ve hikâyele-
rin kullanılmasıdır. Masalda zor durumda kalan kahramanların bu durumdan nasıl 
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kurtulduklarını görmek çocuğa kendi yaşadığı zorlukları aşmasında yol gösterir. Ço-
cuk kitaplarından yararlanabileceğiniz gibi çocuğunuzla birlikte kendi masalınızı da 
yaratabilirsiniz.
• Bunun bir süreç olduğu unutulmamalıdır ve çocuğun korkusunun geçmesi için
ebeveynlerin sabır gösterebilmesi ve pes etmemesi çok önemlidir.
Kaynakça:
• Çocukların Korkuları Vardır, Jan-Uwe Rogge
• Antalyapsikiyatrist.com/ergen-terapisi/cocukluk-cagi-korkulari
• http://www.beyazpsikoloji.com/c/ebulten/makale/pageid/92
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