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TÜRKÇE DİL /
SCAMPER ETKİNLİĞİ

“Çupi Okula Başlıyor” 
hikayesi okundu ve oku-
lumda ilk günüm isimli 
resim çalışması yapıldı. 
Okul çantası etkinliği 
yapıldı. “Elmer’in Hika-
yesi” okundu ve Elmer 
tasarımı yapıldı. “Mor 
Elma” isimli hikaye din-
lendi. “Sen Bir Elma 
Olsaydın Ne Renk Olur-
dun?” isimli scamper 
etkinliği yapıldı. Dinle-
nilen sesler ile ilgili tahmin çalışması yapıldı.”Gökkuşağının Hika-
yesi” isimli hikaye okundu. “Sen Bir Gökkuşağı Olsaydın Ne Renk 
Olurdun? isimli scamper çalışması yapıldı. .Dinlenilen hikayede akıl-
da kalan beş nesnenin resmi yapıldı. “Daire” isimli hikaye okundu. 
”Kuzu Zumi”isimli hikaye okundu. ”Kırmızı Kanatlı Baykuş”isimli 
hikaye okundu. ”Yağmurlu Bir Gün”isimli hikaye okundu. “Yağmur-
lu bir günde nerede ne yapmak isterdin?”isimli scamper etkinliği ya-
pıldı. ”Nokta” isimli hikaye okundu. ”Uçurtma Şenliği” isimli hikaye 
okundu. “Sen bir uçurtma olsan nereye gitmek isterdin?”scamper ça-
lışması yapıldı. ”Kırmızı Saçlı Mercan”isimli hikaye okundu. ”Mavi 
Robot”isimli hikaye okundu. ”Dünya Çocukları Günü” üzerine soh-
bet edildi.



Parça – bütün ve gölge eşleştirme oyunu oynandı. Pipetle bardak üfleme oyunu 
oynandı. Labirent çalışması yapıldı. Labirent çalışmaları yapıldı.Verilen daireler 
ile istenilen ürün oluşturuldu. Yapraklar ile gruplama çalışması yapıldı.

“Dik Dur Kardeşim” şarkısında dans edildi. Müzik eşliğinde kırmızı nesne bul-
ma oyunu oynandı. ”Kırmızı Balık” şarkısı eşliğinde dans edildi. Olta ile balık 
tutma oyunu oynandı. “Elma Kurdu” isimli şarkıda dans edildi. Bahçede “Sı-
cak – Soğuk” oyunu oynandı. Labut devirme oyunu oynandı. ”Beş Küçük Kuzu 
Yatakta Zıplıyor” isimli şarkıda dans edildi. “Arkadaşımı ne kadar tanıyorum?” 
isimli oyun oynandı. “Sesinden arkadaşını tanı” oyunu oynandı. ”Robot” şarkısı 
eşliğinde dans edildi. ”Dünya Çocukları” şarkısı öğrenildi.
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OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK

DRAMA/OYUN
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“Sıcak – soğuk – ılık” deneyi yapıldı. “Su nasıl donar?” suyun sıvı ve buz hali 
gözlemlendi. Okul bahçesinde sonbahar mevsimi gözlemlendi. Okul bahçesin-
de çevrede duyulan sesleri dinleme ve resimleme çalışması yapıldı. Sonbahar 
yaprakları incelendi. Labutlara halka geçirme oyunu oynandı.

İkili örüntü sonucunu bulma çalışmaları yapıldı. Lego ve ponponlar ile örüntü 
çalışmaları yapıldı. Bay 1 isimli hikaye okundu. 1 rakamını yazma çalışmaları 
yapıldı. Ritmik sayma çalışmaları yapıldı. 1 Rakamı üzerine çalışmalar yapıldı. 
Kodlama robotik çalışması yapıldı.

FEN ve DOĞA ETKİNLİĞİ

MATEMATİK
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Nesneleri kırmızı boyama çalışması yapıldı. Kırmızı renk tanıtıldı. Bay 1 
kuklası oluşturuldu. Kendi elmalarımızı oluşturma çalışması yapıldı. Pamuk 
ve yünler ile kuzu oluşturma çalışması yapıldı. Baykuş resimleri kullanılarak 
kompozisyon çalışması yapıldı. Çizgi çalışmalarını kesme etkinliği yapıldı. 
Noktalardan ürün oluşturma etkinliği yapıldı. Uçurtma tasarlama etkinliği 
yapıldı. Farklı saçlar tasarlama sanat etkinliği yapıldı. Rulodan robot oluş-
turma çalışması yapıldı. Dünya çocukları kitabı oluşturuldu. Dünya haritası 
üzerine dünya çocukları etkinliği yapıldı.

Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt etme çalışması, sesleri taklit etme ça-
lışması yapıldı. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketler ard arda yapıldı.
Öğrendiği müzikleri ritmik yapı içinde söyler.Çevresinde kullanılan çalgıları 
tanır.

Müzik eşliğinde halka kapmaca oyunu oynandı.Kolay ritmli adımlama yapıl-
dı.Müzik ile birlikte basit adımlama çalışması yapıldı.

SANAT ETKİNLİĞİ

ORFF

DANS
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“This is good” uygulaması yapıldı.

“Cubetto robot” çalışması yapıldı. Sağ- sol beyin kodlama çalışmaları yapıldı.
Yukarı aşağı kodlama öğrenildi.

Satranç oyunu tanıtıldı. Kale taşının hareketi öğrenildi. Fil taşının hareketleri 
üzerinde konuşuldu.

Basit jimnastik hareketleri yapıldı. Koşu oyunları oynandı. Koşu oyunları oy-
nandı.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

SATRANÇ

BEDEN EĞİTİMİ
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Seramik hakkında bilgi verildi. El – göz koordinasyonu çalışması yapıldı. Ağaç 
çalışması yapıldı. Geometrik şekil çalışması yapıldı.

Malzeme tanıtımı yapıldı. Sanatın kültürün bir parçası olduğunu fark etme ça-
lışmaları yapıldı. “Hayalimdeki Çalışma” konulu resim çalışması yapıldı.

Malzeme tanıtımı yapıldı ve hamurla çiçek çalışması yapıldı. Sanat çalışmaları 
oluşturuldu.

SERAMİK

GÖRSEL SANAT

TASARIM
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Sayın Veli;
Eylül ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı A ve B öğrencilerine belli 
kalıplar öğretildi. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve video gösterimleri ile 
derse olan ilgi ve isteklerini arttırmak hedeflendi.

FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler:
• Hello
• Colours:   green, blue,

yellow, pink, purple,
black, orange, red

• Numbers: 1-10
• Shapes: Circle, square,

triangle, rectangle, heart,
star, diamond

Şarkılar:
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir. 
• Hello Hello How Are

You?
• Good Morning Song
• Numbers Song 1 2 3 4 5

Jump
• Shapes Song
• Mr.Sun Song

Kalıplar:

• Hello

• How are you?

• I’m fine thank you.

• Hello, Goodbye

• Can I go to the toilet?

• Can I drink water?

• Hello Sam!

• Hello Nico!

• What’s your name?

• I’m ………….
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Değerli Velimiz, çocukların 
sağlıklı gelişimleri için iyi ba-
kım, sağlıklı beslenme ve ko-
şulsuz sevgiyle birlikte güven 
duygusuna ihtiyaçları vardır. 
Çocukların hayatındaki ku-
rallar ve sınırlar, güven duy-
gusunun oluşumunda önemli-
dir. Çocuğa belli alışkanlıklar 
kazandırmak, ona çevresini 
tanıtmak ve uyum içinde yaşa-
masını sağlamak için sınırlara 
ihtiyacımız vardır. Çocuklar yaşadıkları dünyanın kurallarını anlamaya ihti-
yaç duyarlar. Onlardan ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve ileri 
gittikleri zaman neler olacağını, kendi sınırlarını bilmek isterler. Varlığının ve 
sınırlarının farkında olan çocuklar kendilerini ve dış dünyayı daha kolay kav-
rayabilirler. Bunun nedeni ise doğru tanımlanmış sınırların çocuklara keşif ve 
öğrenmeyi güvenle yapabilecekleri bir alan sağlamasıdır. Ebeveynlerin çocuğun 
bu gereksinimini bilerek hareket etmesi, çocuğu karşısında kararlı ve net bir tu-
tum sergileyebilmesi önemlidir.
Çocuklara sınırlar koymak onların tüm özgürlüklerini ellerinden almak anlamı-
na gelmez. Tam tersine çocukların güven duyarak hareket edecekleri alan sağ-
lanmış olur. Çocuklar her ne kadar sınırları zorlamayı sevseler de aslında ihtiyaç 
duydukları, hayatı anlamlandırabilmek için istikrarlı ve tutarlı sınırlardır. Ebe-
veynler tutarsız davrandığında, çocuk bir defa bozulan bir kuralın yine bozula-
bileceğini görmüş olur. Çocuğun gelişimi için destekleyici bir durum değildir. 
Kuralların net ve istikrarlı olmadığı evde büyüyen çocukların okul hayatında ve 
ileride iş hayatında da sıkıntı yaşaması muhtemeldir.

ÇOCUKLARA SINIR
KOYMANIN ÖNEMİ
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Çocuğa Kural ve Sınır Koyarken…
• Sınırlar anlaşılır ve net olduğu sürece çocuklar için anlamak ve izlemek daha 

kolay olacaktır. Karmaşık mesajlar, çocuğunuzun kendisinden ne istendiği-
ni anlayamamasına ve bu nedenle kuralı uygulayamamasına neden olur.

• Kuralları uygularken anne ve babanın kurala beraber karar vermesi ve ku-
ralı aynı şekilde uygulamaları önemlidir. Tutarlılığınızı destekleyecek diğer
bir özellik ise kuralın her zaman geçerli olmasıdır. Ebeveynler tutarsız ve
istikrarsız davrandıklarında çocukların çıkardığı sonuç “kurallar bir defa
bozulabildiyse demek ki tekrar bozulabilir” olacaktır.

• Çocuklara verilmek istenen değerler öncelikle anne ve baba tarafından uy-
gulanırsa değerlerin çocuk tarafından içselleştirilmesi daha kolay olacak-
tır. Çocuklar baktıklarını düşünmediğiniz zamanlarda bile davranışlarınızı
gözlemler ve kendilerine model alırlar.

• Çocuğunuzu sürekli kısıtlamak ya da aşırı kurallar koymak da uygun değil-
dir. Bu nedenle kuralları koyarken anne ve baba olarak sizler için en önemli
ve olmazsa olmaz kuralları belirlemeniz önemlidir. Kuralları önceden belir-
lemeniz ve çocuğunuzla hangi kuralın ne zaman geçerli olduğunu konuş-
manız gerekir. Böylece anne babanın beklentileri karşılıksız kalmaz. Aile
içinde ona da söz hakkının tanınması, kuralları benimsemesi için oldukça
önemlidir. Bu durum kuralları uygularken de size yardımcı olacaktır.

Çocuğunuz koyulan kuralları ve sınırları hatırlamakta zorluk çekiyorsa okul 
öncesi dönemde resimli tablolardan, büyük yaşlarda ise yazılı anlaşmalardan 
faydalanabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki; kurallara uymamak bazen anne babaya 
karşı tavır, bazen ilgi ihtiyacı, bazen ise uygun olmayan ebeveyn tavırlarından 
kaynaklanabilir. Bu nedenle, sorunun esas çözümü, çocuk kurallara uymadığı 
anda değil, genel hayatında yapılacak düzenlemelerdedir.

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları   
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi




