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YARDIMLAŞMA
“Yardımlaşma değeri üzerine neler biliyoruz? ”ile ilgili sohbet edildi. Akıl 
haritası oluşturuldu. Yardımlaşma ile ilgili kitap okuma çalışması yapıldı. 
“Hangi durumlar karşısında yardım ederiz ve yardım alırız?” ile ilgili soh-
bet edildi. Yardım kamerası etkinliği ile hangi durumlarda yardımlaşırız 
resim çalışması yapıldı.
JAPONYA
“Japonya” yı görseller eşliğinde inceleyerek yöresel özelliklerini tanıma ça-
lışması yapıldı. Japonya kitapçığı hazırlandı. Grup halinde kimono tasarı-
mı yapıldı. Japonya labirent haritası üzerinde yöresel özellikleri içeren görseller-
le eşleştirme çalışması yapıldı. Japonlara özgü çubuklarla yemek yeme draması 
yapıldı.
THOMAS EDISON
Thomas Edison’u görseller eşliğinde tanıma çalışması yapıldı. Hayatı hakkında 
ve icatları üzerine bilgiler edinildi. Edison’un icatları öğrenildi.  Edison’un gör-
selini tamamlama ve sulu boya ile boyama çalışması yapıldı. Sihirli ampul ve 
balon deneyi yapıldı.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın öneminden bah-
sedildi. “19 Mayıs” isimli hikaye kitabı okundu. Kitap hakkında sohbet 
edildi. 10.Yıl Marşı söylendi. Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle müzik eş-
liğinde jimnastik hareketleri yapıldı. Spor yapan çocukların resmi boyandı 
ve proje çalışması haline getirildi.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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“Karıncalar hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. Ka-
rıncaların fiziksel özellikleri üzerine sohbet edildi. Yumurta kutusundan ka-
rınca etkinliği yapıldı. Karınca çizgi çalışması yapıldı. Karıncaları büyüteç ile 
inceleme çalışması yapıldı. Karıncaların yaşam döngüsü öğrenildi. Karıncala-
rın oluşum süreci etkinliği yapıldı. Karınca şarkısı eşliğinde karınca gibi yü-
rüme oyunu oynandı. Karınca labirent çalışması yapıldı. Karınca türlerinin 
özellikleri öğrenildi. Kolaj çalışması eşliğinde karınca türleri çalışması yapıldı. 
Karıncalar eşliğinde sayı eşleştirme çalışması yapıldı. Karıncaların yuvaları in-
celendi. Kilden karınca yuvası etkinliği yapıldı.15 odalı karınca yuvalarını yö-
nergeye uygun olarak boyama çalışması yapıldı. Yönergeye uygun olarak hızlı 
bir şekilde söylenen karınca yuvası odasını bulma oyunu oynandı.

Şaşkın ile eksiltme ve arttırma etkinlikleri yapıldı. Tavşan Toto ile 10’lar so-
kağında gezinti yaparak 10’arlı saymayı tekrar etme çalışması yapıldı. Şaş-
kın’ın top çuvalı etkinliği yapıldı. Lider 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ile tanışıldı. 
Genel tekrar yapıldı. Öğrencilerimizin istediği Mathazone rakamlarının 
hikâyeleri dinlendi. Kendimizi Mathazone ormanında olduğu düşünülerek 
resimleme çalışması yapıldı. Öğrencilerimizin istediği Mathazone rakamlar 
şarkıları dinlendi ve dans edildi. Mathazone domino oyunu oynandı.

“Geri dönüşüm hakkında neler biliyoruz? ”ile ilgili akıl haritası oluşturul-
du. “Bir Plastik Şişenin Geri Dönüşümü” isimli hikaye kitabı okundu. Kitap 
hakkında sohbet edildi. Atıkları gruplama çalışması yapıldı. Geri dönüşüm 
işareti kukla çalışması yapıldı. Geri dönüşüm atıklarından grafik çalışması 
yapıldı. Atıkların geri dönüşüm süreci videolar aracılığıyla izlendi ve izlenen 
video ile ilgili sohbet edildi. Geri dönüşüm tacı yapıldı. Geri dönüşüm şar-
kısı (canım kardeşim) ritim eşliğinde söylendi. Geri dönüşüm süreci drama-
tize edildi. Geri dönüşen atıklar üzerine sohbet edildi. Hazırladığımız geri 
dönüşüm kutularına atıkları keserek doğru bir şekilde yapıştırma çalışması 
yapıldı. Üfleyerek suda süngerden yelkenli yüzdürme oyunu oynandı. “Sını-
fımızda atık olarak neler var?” incelendi. Proje kapsamında yer alan atık re-
simlerini gruplara ayrılarak doğru kutulara gönderme oyunu oynandı. “Atık 
mı hiç dert değil?” isimli kitap okundu. Kitapta geçen atık hikayesi üzerine 
sohbet edildi. Projemizde yer alan sıfır atık kuklaları yapıldı. Kuklalar ile 
dramatize çalışmaları yapıldı. “Atıklar” isimli kitap okundu. Kitapta geçen 
atıkların değerlendirilme süreci üzerine sohbet edildi. Projemizde yer alan 
kağıttan heykeller etkinliği yapıldı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ
MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ

SIFIR ATIK PROJESİ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:  Programlama ça-
lışmaları yapıldı.
JİMNASTİK:  Grupla birlikte koordinasyon ge-
rektiren hareketleri yapabilme çalışması yapıldı. 
Basit jimnastik hareketleri yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR: Müze sanat galerisi, sa-
natçı atölyesi, ürün yeri vb. gibi ile ilgili izlenimle-
ri söyleme çalışması yapıldı.
BEDEN EĞİTİMİ:  Ritim çalışmaları yapıldı. 
Resmi tören ve bayramlarda neler yapılır ile ilgili 
sohbet edildi.
TASARIM:  Müze, sanat galerisi gibi çalışmaları 
izleme çalışması yapıldı. Yapay ve doğal objeleri 
ayırt etme çalışması yapıldı.
ORFF:  Enstrümanları ve sesleri ayırt etme çalış-
ması yapıldı. Bilmece şarkısı öğrenildi.

 Sayın Veli;
Mayıs 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: Vehicles 
car, bike, bus, plane, boat/
ship

Şarkılar: 
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir.
• Vehicles Flashcards.
• Wheels on the bus song
• Dance and Action songs

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hika-
yeler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie vehicles
- Let’s Climb a Mountain 
(Our Book’s Story)

Kalıplar:
• What can you see?
• I can see a car.
• I can ride a bike.
• I can fly a plane.
• What is it?
• It is a bus.
• It is a ship.
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Çocukla konuşmak deyince çoğu yetişkinin ak-
lına çocuğa bir şeyler söylemek, anlatmak hatta 
söz dinletmek gelir. Oysa karşılıklı konuşma-
nın en önemli tarafı çocuğu dinlemektir. Din-
leme ve anlama karşılıklı konuşmanın ayrılmaz 
parçasıdır. 
 Çocuğun anne-babasıyla olan iletişimi, ge-
lecekteki yaşamı için büyük önem taşır. An-
ne-baba-çocuk üçgeninde tarafların duygu 
ve düşüncelerini birbirlerine uygun bir biçimde aktarmaları ve başarılı bir iletişim 
kurabilmeleri sonucunda, karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları da kolaylaşır.
Çocukla İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
1. Çocuğa kabul edildiğini hissettirin.
  Oyuncaklarıyla evcilik oynayan çocuğun yanında, ebeveyn onun yaptığına karışmı-
yor, onun kendi özel dünyasını yansıtmasına izin veriyorsa ona sözsüz bir kabul ile-
tisi gönderiyor demektir. Çocuk bu durumda, “Yaptığım şey doğru.”, “Annem/babam 
yaptığım şeyi kabul ediyor.” diye düşünecektir.
 Oysa zaman zaman anne ve babalar çocukların yaptıkları işlere karışarak, denetleye-
rek, yardım ederek onlarda kabul edilmedikleri duygusunun oluşmasına yol açarlar. 
Onları kendi uğraşları ile baş başa bırakmazlar.
• Çocukların çabuk ve doğru öğrenmesini isterler. “İşte ev böyle olur.” “Bebeğini

şöyle beslemelisin.”
• Çocukları yanlış yapınca rahatsız olurlar. “Alttaki tahtaları düzgün koy. Yoksa

ev yıkılır.”
• Çocuklarının kendilerine ihtiyaç duyduğunu hissetmek isterler. “Bırak ben sana

yardım edeyim.” vb.
 Çocuk bir şeylerle uğraşırken ona karışmamak, hiçbir şey yapmaksızın yalnızca ora-
da olmak, ana-babaların kabul ettiğini açıkça gösterir. Çocuk için bu yeterlidir.
2. Hatalarını genellemeyin ve hatalarında onu olumsuz sıfatlarla etiketlemeyin.
 Olumsuz bir durum ve olay hakkında hemen o anda ve çocuk üzerine konuşmak 
aranızdaki iletişimi olumsuz etkileyecektir. “Odanı dağıttın yine, hep böylesin, dün 

ÇOCUKLARLA ETKİLİ İLETİŞİM KURMANIN YOLLARI de aynı şeyi yapmıştın.” gibi genel kalıpların kullanılması olumsuz davranışın orta-
dan kalmasına fayda sağlamayacaktır. Hatta o davranışın artmasına sebep olacaktır.
3. Çocuğunuza ne yapmaması gerektiğini değil de ne yapmasını istediğinizi söyleyin.
 Söylediklerimizi ne şekilde ifade ettiğimiz oldukça önemlidir. Örneğin: “Böyle ba-
ğırarak konuşmamalısın.” demek yerine, çocuk sakince istediğini dile getirdiğinde 
hemen davranışı pekiştirmeliyiz. “İsteklerini böyle sakin söylediğin zaman seni daha 
iyi anlayabiliyorum. Kendini çok güzel ifade ettin.” diyerek olumlu davranışın artma-
sını sağlayabiliriz. Olumlu cümle kalıpları ve açıklama yapma etkili iletişim beceri-
lerinden biridir.
4. Çocukların yanında konuştuklarımıza dikkat edelim.
 Çocuklar tahminimizden çok daha güçlü bir şekilde bilgi toplarlar. Duyduklarıyla, 
davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde şekillendirirler. Çocukla ilgili konuları 
onun yanında konuşmak en sık yapılan hatadır.
5. Çocuklar duygularınızı okuyabilirler.
  İletişimde en önemli unsurun samimiyet ve doğallık olduğu asla akıldan çıkarılma-
malıdır. Kendi anne babanız, eşiniz ve yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişimde 
sizi en çok rahatlatan unsurların samimiyet ve doğallık olduğunu bir kez daha hatır-
layın… Karşınızdakinin samimi olup olmadığını ne çabuk anladığınızı, samimiyet-
sizlik ve yapmacıklıktan duyduğunuz rahatsızlığı anımsayın. Aynı şekilde çocuğunu-
zun da doğal ve içten bir iletişim şekline ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız.
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