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BARIŞMAK
“Barışmak değeri üzerine neler biliyoruz? ”ile ilgili sohbet edildi. Akıl ha-
ritası oluşturuldu. Barış konulu hikaye kitabı okundu. Kitap hakkında soh-
bet edildi. Barış güvercinleri etkinliği yapıldı. Dünya barış işareti mandala 
çalışması yapıldı.
FRANSA
“Fransa” ülkesini görseller eşliğinde inceleyerek yöresel özelliklerini tanı-
ma çalışması yapıldı. Fransa kitapçığı hazırlandı. Üç boyutlu “Eyfel Kulesi” 
yapıldı. Fransa labirent haritası üzerinde yöresel özelliklerini içeren görsel-
lerle eşleştirme çalışması yapıldı.
MARIA SHARAPOVA
Maria Sarapova’yı görseller eşliğinde tanıma çalışması yapıldı. Mesleği ve hayatı 
hakkında kısa bilgiler edinildi. Tenis oyunu oynandı. Maria Sarapova’nın görse-
lini tamamlama çalışması yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HAFTASI
Çevre haftası okul bahçesinde kutlandı. Çevre temizliğinin korunması 
üzerine sohbet edilip, kitap okundu. Kitap hakkında sohbet edildi. 
Çevre temizliğinin farkındalığını kazanmak için okul bahçesinde gezi - 
gözlem yapıldı.
BABALAR GÜNÜ
Babalar günü ile ilgili el baskısından insan figürü yapıldı. Origami tekniği 
ile gömlek yapıldı. Günün anlam ve önemi ile ilgili sohbet edildi. “Baba ile 
Bir Gün” isimli hikaye okundu.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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“Hazine sandıkları hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili akıl haritası oluşturul-
du. Şeffaf föy dosya ve artık materyaller ile sandık etkinliği yapıldı. Hazine 
sandığı, tombala oyunu oynandı. Sen hazine sandığındaki bir hazine olsan ne 
olurdun? Scamper etkinliği yapıldı. Hazine sandığını atık materyaller ile oluş-
turma çalışması yapıldı. Hazine sandığı için çevreden toplanılan materyalleri 
arkadaşlarımız ile paylaşma çalışması yapıldı. Hazırlanılan hazine sandığının 
içine malzeme koyma çalışması yapıldı. Artık materyallerden oluşturulan san-
dık için de yeni materyaller hazırlandı. Sayı kadar sandığa hazine yerleştir-
me etkinliği yapıldı. Kroki nedir? Ne işe yarar? Hayatımızdaki önemi üzerine 
sohbet edildi. Önceden saklanmış olan hazine 
sandığının krokisini boyama çalışması yapıl-
dı. Hazırlanan krokiler takip edilerek saklanmış 
olan hazine sandığını bulma oyunu oynandı. 
Kroki nasıl çizilir? Görselleri incelendi. 
Evimizin krokisini çizme çalışması yapıldı. 
“Peter Pan” hikaye ki- tabı okundu. Hikaye 
kitabı üzerine sohbet edildi. “Peter Pan Hikaye 
Kuklaları” oluşturuldu. “Peter Pan” hikayesi dra-
matize edildi. “Peter Pan” hikayesindeki sandığın içindeki saklanmış hazine-
leri bulma çalışması yapıldı. Yaz mevsiminin özellikleri üzerine sohbet edildi. 
“Deniz Kıyısında” kitabı okundu. Kitap hakkında sohbet edildi. Hayalimizdeki 
dondurmayı artık materyaller ile oluşturma çalışması yapıldı. Yaz şarkısı eşli-
ğinde dans edildi. Kinetik kum ile oyun hamurlarını kullanarak proje oluştu-
ruldu. Karton maske boyama etkinliği yapıldı. Cam kavanoz boyama etkinliği 
yapıldı. Origami çalışması ile gemi yapıldı. Ahşap oyuncak boyama etkinliği 
yapıldı. Strafordan penguen yapıldı. Taş boyama etkinliği yapıldı. Tişört boya-
ma etkinliği yapıldı. Hama boncuk etkinliği yapıldı.“Yaz tatilinde neler yapa-
cağım?” konulu resim çalışması yapıldı.

Şaşkın ile eksiltme ve arttırma etkinlikleri yapıldı. Tavşan Toto ile 10’lar soka-
ğında gezinti yaparak 10’arlı saymayı tekrar etme çalışması yapıldı. Şaşkın’ın 
top çuvalı etkinliği yapıldı. Lider 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ile tanışıldı. Genel 
tekrar yapıldı. Öğrencilerimizin istediği Mathazone rakamlarının hikâyeleri 
dinlendi. Kendimizin Mathazone ormanında olduğunu düşünülerek resim-
leme çalışması yapıldı. Öğrencilerimizin istediği Mathazone rakamlar şarkı-
ları dinlendi ve dans edildi. “Mathazone Domino” oyunu oynandı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:  Programlama ça-
lışmaları yapıldı.
JİMNASTİK:   Jimnastik temalı oyunlar oynandı. 
Jimnastiğin vücudumuza katkıları ile ilgili video 
izlendi. Jimnastik yaparken masal kahramanları 
canlandırıldı.
GÖRSEL SANATLAR: Çalışmalarında farklı ma-
teryal, malzeme ve gerekli teknikleri kullanma ça-
lışmaları yapıldı.
BEDEN EĞİTİMİ:  Fiziksel etkinliklerde kuralla-
ra uygun oyun oynama çalışmaları yapıldı. Bah-
çede kurallı oyunlar oynandı. Oyunlarında farklı 
şekillerde iletişim kurma çalışmaları yapıldı.
TASARIM:  Sanat eserinin biçimsel özelliklerini 
söyleme çalışması yapıldı. Sanat eserleri arasında 
farklılıkları söyleme çalışması yapıldı.
ORFF:  Bateri enstrümanını tanıma çalışmaları 
yapıldı. Dünyaca ünlü besteci Fazıl Say’ın eserleri 
tanındı. Öğrenilen şarkıların tekrarı yapıldı.

 Sayın Veli;
Haziran ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının 9. ünitesi tamamlandı. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve 
video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflendi. 

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler: Garden 
plant, soil, seed, flower, 
daffodil

Şarkılar: 
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir.
• Flowers Flashcards
• Parts of a Flower
• Dance and Action songs

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hika-
yeler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie gardening
- One Little Daffodil 
(Our Book’s Story)

Kalıplar:
• Make a hole.
• Put the seed in.
• Cover with soil.
• Then water.
• What is it?
• It is a petal.
• It is a stem.
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Çocukların gelişimleri için birçok farklı ihti-
yaçları vardır. Bunlar arasında en önemlilerin-
den biri de oyundur. Oyun çocukların en doğal 
öğrenme aracıdır. Oyun oynamak; fiziksel, bi-
lişsel, sosyal-duygusal ve psiko-motor beceri-
lerini geliştirdiği gibi, arkadaşlar arasında oy-
nanan oyun kişiler arası iletişimi güçlendirip 
çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkiler.
 Sallanma, atlama, zıplama, koşma gibi hareketli 
oyunlar motor becerilerini, dayanıklılıklarını ve beden denetimini geliştirirken be-
yin gelişimine de katkı sağlar. 
 Matematiksel gelişimin kökeninde ise, çocukların kendi kendine geliştirdikleri grup-
lama, eşleştirme, sıralama, kümeleme ve yerleştirme etkinlikleri vardır.
 Hamurla, kumla veya kille ya da tamir aletleri ve legolarla oynanan oyunlar ise küçük 
kas gelişimini destekler.
 Kuralları olan yapılandırılmış oyunlar ise çocukların akıl yürütme, işbirliği, kurallara 
uyma, sırasını bekleyebilme özelliklerini geliştirir.
 Çocuk oyun oynarken aldığı rollerle farkında olmadan kendisini gerçek dünyaya ha-
zırlar. Özellikle çocuklar yaşadıkları önemli olayları, arkadaşlık ve aile ilişkilerini, 
oynadıkları oyunlarla dış dünyaya yansıtırlar. Oyun çocuğun iç dünyasını yansıtabil-
diği en etkin yoldur. Gelişimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerini ve yaşadıkları 
sorunlarla ilgili problem çözme yollarını keşfedebilmelerini sağlar.
Çocuk oyun içinde öfkesini, üzüntüsünü, kaygısını oyun ve oyuncaklar yolu ile dile 
getirir. Oyun çocuğun dili olur, oyuncaklar ise kelimesi. Böylece yaşadığı bir zorluk-
tan, onu korkutan bir nesneden oyun içinde onlara yer vererek baş eder. Yani oyun 
başlı başına çocukları iyileştirmede etkilidir.
Oyunlar aynı zamanda çocuklar için öğrendikleri bilgileri ve yeni deneyimleri 
özümseme yoludur. Okulda kuralları öğrenen çocuğun evde öğretmen olup kural-
ları anlatması buna bir örnektir. Bu hayali oyunlarda kimi zaman bedenlerini, kimi 
zaman ise çizme ya da canlandırmayı tercih edebilirler. Denize gemiyle ilk kez açılan 
bir çocuk bu deneyimini resmedip simgesel bir deniz ya da bir gemi yapıp oyun ku-
rabilirken, bir başka çocuk denizdeki yunusların atlayıp zıplamasını taklit edebilir.

ÇOCUK VE OYUN  Hayal gücüne dayalı oyunlar da tüm yukarıda saydığımız kanallara etki eder. Örnek-
lemek gerekirse, dergi ve gazetelerden kesilen yiyecek resimleri ile bir menü hazırla-
yıp, yanlarına çocukların yaşlarına göre fiyatların yazılması, restoran ortamı yaratıla-
rak garson ve müşterilere hitap şekillerinin canlandırılması hem dil, hem sosyal hem 
matematiksel hem de planlama becerilerini geliştirebilir.
Oyun oynamak aile içi ilişkilerin güçlenmesini de sağlamaktadır. Televizyon ve te-
lefondan uzak kalarak ilgiyi sadece birbirinize vermeniz iletişimizi güçlendirecektir. 
Çocuklarımızla oyun oynarken bir diğer önemli konu ise, çocuğu oyun sürecinden 
birden koparmamaktır. Oyun süresinin bitmesine yakın hatırlatma yapıp, oyunu bi-
tirmesi için çocuğa zaman tanınmalıdır. Sonuç olarak; araştırmacılar ve eğitimciler 
çocukların yaratıcılıklarının, akademik başarılarının ve davranışlarının şekillenme-
sinde oyunun önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamışlardır.
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