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TEMA : ATATüRK vE ÇOCUK 

• Vücudumuz hakkında neler biliyorum?
• Fiziksel özelliklerim nelerdir ? Ben nasıl 

görüyorum? Ailemde ki kişilerin fiziksel 
özellikleri nelerdir?

• Dış ve İç organ nedir? 
• Organlarımız ile ilgili bilmece ve şarkı 

etkinlikleri.
• Eğitsel hikayeler ve oyun etkinlikleri ile temaları 

destekleme.
• Atatürk kimdir ? Cumhuriyet nedir ? Beyin 

fırtınası çalışması.
• Kızılay nedir ? Yardımlaşma neden önemlidir? 

Kızılay çadırı çalışması. 
• Meslekler nedir ? Meslekler ile ilgili şarkı 

öğrenme.
• Atatürk’ün annesi kimdir ? Doğduğu ev vb. 

öğrenme.
• 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Etkinliği 
• Öğretmenler günü etkinlikleri
• Sonbahar drama etkinliği , sonbahar partisi. 



MATEMATİK
• Geometrik şekiller; Daire , üçgen, dildörtgen, 

kare, elips ile etkinlikler

• Su doku çalışmaları

• 5 ‘ er 10 ‘ ar sayma çalışmaları 

• Yatay ve dikey çizgi farkını öğrenme

• 1, 2, 3 rakamı yama çalışmaları

• 10 ‘ den geriye sayma çalışmaları

FEN vE EKOLOJİ

• ‘’Mikrop deneyi ‘’ mikrop nedir ? Mikroplardan 
nasıl korunuruz ? 

• ‘’Sonbaharda meydana gelen değişiklikler’’ Okul 
bahçesinde gözlem çalışması.

• ‘’ Köpüren renkler deneyi ‘’ Renklerin değişimini
inceleme.

• Akçiğerlerim nefes alıyor deneyi. Nefes nasıl
alınır ? Sorgulama çalışması 

MUTFAK ETKİNLİĞİ
• ‘’ Salata kasesi’’ yapımı.



HAFTANIN KELİMESİ
• Baskül 

• Biyografi

• Makinist 

• Sismograf

BELİRLİ GüN vE HAFTALAR
• Cumhuriyet Bayramı

• 10 Kasım Atatürk’ ü Anma Günü

• 24 Kasım Öğretmenler Günü

AYIN ENİ
• Mozart 

• M. Kemal ATATÜRK

AYIN PARTİSİ
• Sonbahar

AYIN SİNEMASI
• Köfre Yağmuru

AYIN MASALI
• Üç Kedi Bir Dilek

AYIN üLKESİ
• İtalya , Meksika

TEKNOLOJİ

• Balon şişirme Makinası 

• Saç kurutma makinası 

DEĞERLER EĞİTİMİ
• Sorumluluk



OKUMA YAZMA

• ‘’ E ‘’ sesi farkındalık çalışmaları , ‘’ E ‘’ 
şarkısı öğrenimi ve yazma çalışmaları. 

• ‘’ L ‘’ sesi hissetirme çalışmaları , limon 
sıkma etkinliği.

• ‘’ A ‘’ sesi tanıma çalışmaları ve dijital
eğitsel oyun aktiviteleri.

• ‘’ K ‘’ sesi tanıma ve yazma çalışmaları. 
• ‘’ İ ‘’ sesi oyun hamuru ile çalışmaları.
• ‘’ N ‘’ sesi tanıma çalışmaları.

YAŞAM BECERİLERİ
• Ayakkabı giyme çalışmaları.

• Düğme ilikleme çalışmları.

• İpe boncuk dizme çalışmaları.

• Fermüar kapatma çalışmaları.



GÖRSEL SANATLAR 
• Farklı materyalleri birleştirerek kes –

yapıştır tekniği ile tasarımlar üretir.

• Resim sanatında doku çalışmasını öğrenir. 

• Renk sıkalasını öğrenir.

• Renk karışımlarından ara renkleri üretir.

BEDEN EĞİTİMİ
• Atlamalarda kas küvveti ve esnekliği 

geliştirir.

• Koşma çalışmalarında kas kuvveti ve
esnekliği çalışmaları yapabilir.

• Belirlenen hedefe tek ayak sıçrayabilir. 

• Tek ve çift ayak atlama çalışmaları 
yapabilir. 

• Adadan adaya atlama oyunu oynayabilir. 



ROBOTİK KODLAMA

• Neden sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt verir.

• Lego tasarımı yapar.

• Kübik yapıları inceler.

• Parçadan bütüne gider.

• Devre kurmayı bilir.

• Elektronik motor çalışma sistemini anlar.

• Ses devresi kurar.

• Lamba devresi kurar.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

• Rehber öğretmen eşliğiğinde etkinlikler yapar.

• Grup önünde kendini ifade etme becerlerini 
geliştirir.

• Eşyaları amaçları dışında kullanabilir.

• Eşyalar ile bağımsız canlandırmalar yapabilir. 

DRAMA



MüZİK

• Farklı sesleri algılar.

• Müzik aletlerini birlikte çalabilir. 

• Şarkıya eşlik edebilir.

• Cumhuriyet hürriyet demek şarkısını söyleyebilir. 

• Atatürk doğdu isimli şarkıyı söyler ve
hareketlerini yapar.

• Ritim çubukları ile eko ve yansılama yapabilir. 

• Sonbahar isimli şarkıyı ritmik, melodik 
seslendirme yapabilir ve eşlik eder.



REHBERLİK SERvİSİ
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA SORUMLULUK EĞİTİMİ

Çocuklarımızın eğitimine, öncelikle toplumumuzun 
temel yapı taşı olan ailede başlanır. Gelişen ve 
ilerleyen yaşam içinde çocuklar çok küçük yaştan 
itibaren aile içinde almaya başladıkları bu 
eğitimlerine okullarda devam ederler. Aile ve okul 
içinde devam eden eğitim sürecinde amaç onların 
bilgili, sosyal ve özellikle de sorumluluk sahibi 
bireyler olmalarını sağlamaktır. Böylelikle 
başkalarının haklarına da saygı göstermeyi 
öğrenmiş olurlar.
Sorumluluk; "Bireyin uyum sağlaması, üzerine 
düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir 
olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını 
üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı 
göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip 
çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Sorumluluk 
sahibi çocuklar; kendine verilen görevleri yerine 
getirebilen, yaptığı bir davranışı olumlu ya da 
olumsuz kabullenebilen, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen çocuklardır. Her birimiz 
çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini isteriz. Ancak 
çoğu zaman çocuklarımız üstlerine düşen görevi 
yerine getirmekten kaçınırlar. Örneğin: 
Oyuncaklarını döker ama toplamazlar, kendi 
başına giyinebilecekken, bunu bizim yapmamızı 
beklerler. Peki biz bu sorumluluk bilincini nasıl 
çocuklarımıza verebiliriz? Çocuklarımıza olan aşırı 
sevgimizin de etkisi ile zaman zaman 
başarabilecekleri şeyleri yapmalarına fırsat 
tanımayız. Çoğunlukla her çocuk 2,5 yaşından 
itibaren yemeklerini döküp saçarak da olsa 
yiyebilir. 



Ancak bizler buna pek fırsat vermeyiz. Amaç 
dökmemesi, elimizde tabak arkalarında dolaşırız. 
Böylelikle hem düzenli sofra alışkanlığından, hem 
de kendi kendine bir şeyler başarma duygusundan 
onları alıkoymuş oluruz. Oysa okul öncesi 
dönemdeki bir çocuk pek çok şeyin sorumluluğunu 
tek başına üstlenebilir. Mesela; kendi başına giyinip 
soyunmayı, yatağını toplamayı, oyuncaklarını 
toplamayı, kıyafetlerini katlamayı, sofra kurmayı 
başarabilir. Yatak biraz dağınık kalabilir, kıyafetler 
ters giyilebilir ama önemli olan kendisinin 
başarmasıdır. Bu minik sorumluluklar yaşla paralel 
olarak çocuğa verilmelidir. Ancak bu sayede 
çocuklarımız sorumluluk bilinçlerini geliştirebilirler. 
Sorumluluk sahibi bir çocuk kolay iletişim 
kurabilen, empati yeteneği gelişmiş, belli bir 
disiplin anlayışı olan bireyler olarak yetişir.
Bizler, yetişkinler olarak öncelikle çocuklarımızın 
içinde bulunduğu yaş döneminin özelliklerini 
bilmeli ona göre de alabilecekleri sorumlulukları 
değerlendirmeliyiz. Yapabilecekleri iş ve görevleri 
yerine getirmeleri için onlara fırsatlar tanımalıyız. 
Çocuklarımızı belli görevleri yerine getirmeleri için 
motive etmeliyiz. Örneğin odasını toplamayan bir 
çocuğu ödüllendirme ve ödül panoları ile teşvik 
edebiliriz. Aşırı koruyucu ve kollayıcı anne babalar 
olup onların kendilerini geliştirmelerine engel 
olmamalıyız. Ailece alınacak kararlara daima onları 
da ortak etmeliyiz. Çocuklarımız bazı 
sorumlulukları yerine getirirken minik kazalar 
daima olabilir, bunları zaman zaman göz ardı edip, 
mümkün olduğunca yetişkin müdahalelerini en aza 
indirerek onlara fırsatlar tanımalıyız.



SORUMLULUK KAZANDIRMADA ANNE BABAYA 
DüŞEN GÖREvLER 

• Çocuğunuzun yaşına, gelişimsel düzeyine, bireysel özellik 
ve ilgilerine uygun sorumluluklar verin.

• Çocuğunuzun kendi davranışlarının sorumluluğunu 
almasına ve iyi gitmeyen davranışlarını değiştirmesine 
olanak tanıyın.

• Çocuğunuz sizinle işbirliği yapsa da yapmasa da koşulsuz 
sevgi ve onay gösterin.

• Kendi sorumluluklarınızı yerine getirerek çocuğunuza 
model oluşturun.

• Çocuğunuza seçenekler sunun. Bu, işbirliğini tehdit ve 
ricalara gerek kalmadan sağlamanın en etkili yoludur.

• Çocuğunuza güvenin. Çocuğunuz için en iyi olanı bilseniz 
bile, onun adına yaptığınız seçimlerin sayısını azaltın.

• Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerde (hayatını 
tehlikeye atmadıkça) sonuçları yaşamasına izin verin ki, 
bu seçimlerdeki sonucu görebilsin.

• Çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ne 
gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini söylemek yerine işini 
bitirdiğinde onu manevi yönden destekleyerek (aferin, 
çok güzel oldu, teşekkür ederim gibi) güven duygusunun 
ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayın. 

• Çocuğunuzun sorumluluk almak istediği durumları iyi 
değerlendirmeye çalışarak hevesini kırmadan 
sorumluluğunu yerine getirmesine destek ve yardımcı 
olun.

• Çocuğunuzu üzerine aldığı sorumluluğu yerine 
getirebilmesi için cesaretlendirin.



• Ekim ayı süresince Main Course dersinde 
Welcome to our world 3 kitabından ve çalışma 
kitabından etkinliklerimizi yaptık. Kullandığımız 
öğretim yöntem ve teknikler şunlardır; Rol 
oynama , Drama, Grup çalışması, Görsel ve işitsel 
yontem, Dinlediğinş anlama, Oyun yolu ile 
öğrenme, Alıştırmalar. 

• Summary :

Pencil 

Crayon

Glue

School bag

Eraser 

Sharpener

Pencil case 

Plus

Rainy 

Sunny 

Snowy 

Dry

İNGİLİZCE



ALMANCA

• Ekim ve Kasım ayı boyunca Kikus 3 çalışma 
sayfalarımızı kullanacağız ve Görsel-İşitsel Yöntem, 
İletişimsel Yöntem, Grup ve Ortak Çalışması, 
Alıştırmalar, Dinlediğini Anlama, Soru-Cevap Teknikleri 
ve Rol Oynama yoluyla öğretim yöntem ve 
tekniklerini uygulayacağız. Kikus'taki çalışma 
yaprakları, oyunlar, video kasetleri, kartpostallar, 
puzzlelar ve şarkılar gibi etkinlikler sayesinde. 

• Erwerb der Strukturen:
• Das ist mein/meine …  
• Wer ist das?
• Mama, 
• Papa, 
• Oma, 
• Opa, 
• Bruder, 
• Schwester
• Das ist die/meine Hand.
• Das ist …
• Das sind … 
• Hand - Hände




