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 Okula oryantasyon etkinliği: 365 GÜN MUTLU 

ÇOCUKLAR  

 Ben kimim? Ben hangi özelliklere sahibim? Ben nasıl 

görünüyorum? Benim dışımda nasıl bir dünya var? 

Çevremde neler var? Arkadaşlarımın özellikleri 

neler? Aile bireylerim kimler? Evim nasıl bir yer? 

Okulum nasıl bir yer? Okulumda kimler çalışıyor? 

Soruları temelinde oyunlar ve etkinlikler   

 Okulun ilk haftası arkadaşlarını tanıma etkinlikleri  

“Okulda ilk günüm” eğlenceli emojilerle okula 

oryantasyon etkinlikleri  

 Sınıf kurallarını çocuklarla beyin fırtınası yaparak 

oluşturma  

 Sınıfı ve okulu gezerek alanları tanıma ve kullanımını 

keşfetme 

  Okulumuzu ve çalışanlarını öğrenme “okulumuz” 

etkinliği  

 Sınıfımızın özelliklerini keşfetme, öğrenme 

merkezlerimizdeki materyallerle oyunlar  

 Arkadaşının gölgesini çizme ve kolaj çalışması yapma  

 Sevdiği ve sevmediği durumları gözlemlemesi için “en 

sevdiklerim tacı” etkinliği 

 Kendine ait sembol tasarlama sanat çalışması  

 Sıra olma davranışını geliştirecek drama çalışması  

 Aile üyelerini tanıtma ve soy ağacı oluşturma etkinliği  

 Etkin dinleme becerileri çalışması   

 Evimizi ve içindeki eşyaları tanıma çalışmaları  

  “duygularım” etkinliği; duygularımızı tanıma, 

başkalarının duygularını anlama  

 

Tema: BEN VE ÇEVREM 



 

 Geometrik şekiller: daire, üçgen,  

dikdörtgen, kare ile etkinlikler  

 Nesnelerle örüntü etkinlikleri  

 Fiziksel özellikler grafiği oluşturma  

etkinlikleri  

 Yatay ve Dikey çizgi farkını öğrenme  

 “1” rakamı yazımı  

 1-20’e kadar ritmik sayma  

 

 

 “buz tutan hayvanlar” buz nasıl erir? Beyin fırtınası 

ve deney  

 “balıklar nasıl yüzer?” hava keseciklerinin görevlerini 

keşfetme  

 “parmak izim” insanların farklı parmak izlerine sahip 

olduğunu keşfetme  

 “dans eden üzümler” gaz kabarcıklarını inceleme  

 “balonu şişiren nedir?” gazın bir nesne içinde şekil 

almasını gözlemleme 

 “elektriklenme deneyi” elektriklenmeyi keşfetme  

 

MUTFAK 

MATEMATİK 

FEN VE EKOLOJİ 

SCAMPER 

 

 “SANDVİÇ” yapımı  

 

 

 “Kalem” nesne hakkında beyin fırtınası 

yapılarak 7 farklı soru ve yeni kalem 

tasarlama  

  

 



 

HAFTANIN KELIMESI 

BELIRLI GÜN VE HAFTALAR 

AYIN ENI  AYIN PARTISI 

AYIN SINEMESI  AYIN MASALI 

AYIN ÜLKESI TEKNOLOJI 

GELENEKSEL OYUNLAR 

DEGERLER EGITIMI 

 Tabure 

 Pandomim 

 Hilal 

 Kırtasiye 

 

 İlköğretim Haftası 

 

 PİCASSO 

 

 Okuluna Hoş geldin 

 

 Madagaskar  

 

 Kuzu Zumi 

 

 Hindistan 

 

 Mikser  

 

 Saklambaç Oyunu  

 

 Sevgi ve Saygı  

 HAFTANIN GÜNLERI 

 Pazartesi: Oyuncak Günü  

 Salı: Artık Materyal Günü  

 Çarşamba: Getir-Anlat Günü 

 Perşembe: Doğa Günü  

 Cuma: Zeka Oyunları Günü  

 



 

 

 Parmak kaslarını geliştirici oyun hamuru, 

yırtma yapıştırma çalışmaları  

 Kalem tutma becerisi etkinlikleri  

 Makas tutma becerisi geliştirme  

 Çizgi çalışmaları ve noktaları birleştirme 

etkinlikleri  

 İlkokulu tanıma  

 Okulu keşfetme sohbetleri  

 İlkokul teneffüs deneyimi yaşama  

 İlkokul sınıf düzenlerini ve ders işlenişinin 

anaokulundan farklı olduğunu keşfetme 

üzerine alan gezisi  

 Alfabe ile ilgili ön öğrenmeler edinme  

 Ses bilgisi farkındalığı kazanma  

 

OKUMA YAZMA 

YASAM BECERILERI   

 Sihirli Sözcükleri söyler.  

 “merhaba” “nasılsınız” “iyi günler”  

 “seni seviyorum” “hoş geldiniz” “günaydın”  

 Rende ile sebze rendeleme becerisi  



 

 

 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken 

uygulama basamaklarını ifade eder.  

 Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, 

malzeme, gereç ve teknikleri kullanır. 

 Duygu ve düşüncelerini görsel sanat 

çalışmasına yansıtır. 

 Görsel sanat çalışmalarını temalardan, 

konulardan, fikirlerden, şiirlerden, 

hikâyelerden esinlenerek oluşturur 

 İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri 

düzenler. 

 Görsel sanat çalışmasında figür-mekân 

ilişkisini ifade eder. 

 Görsel sanat çalışmasında büyüklük-küçüklük 

ilişkilerini kullanır. 

 

GÖRSEL SANATLAR 

BEDEN EGITIMI 
 

 Kullandığı spor alanlarını tanır 

 Kullandığı spor malzemelerini tanır 

 Yürüme sekme sıçrama ile ilgili becerileri 

yapar 

 Koşularda arkadaşça oynayabilir 

Doğru komut alır ve uygular 

 Komutla yön değiştirir 

  

 



 

ROBOTIK KODLAMA 
 

 Neden sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt 

verir.  

 Lego tasarımı yapar 

 Kübik yapıları inceler 

 Parçadan bütüne gider 

 Devre kurmayı bilir 

 Hayvanları tanır 

 İletken ve yalıtkan kavramını bilir 

 Led devresi kurar 

 

DRAMA  

 Gerçek hayattan nesneler kullanarak 

herhangi bir konuyu canlandırabilir.  

 Isınma ve soğuma hareketlerini yapabilir.  

 Nesneleri -mış gibi kullanabilir.  

 Eşyaları amaçları dışında kullanabilir.  

 

SOSYAL BECERI  

EGITIMI  

 Rehber öğretmen eşliğinde 

etkinlikler yapar.  



 

 

 Geometrik şekilleri tanır. 

 Geometrik şekillerle uzamsal şekiller 

oluşturur. 

 Verilen resme uygun şekilleri 

birleştirerek yeni bir şekil oluşturur.  

 Problem çözer.  

ZEKA OYUNLARI 

MÜZIK 
 Tanışma Etkinliği ve Merhaba Şarkısı 

       Ritüel Merhaba Şarkısı hareket ve yaratıcılık alanı 

ile gerçekleştirilir.         

 Müzik Aletlerini Tanıyalım  

      Müzik aletlerinin seslerini keşfetme ve tanıma 

etkinliği gerçekleştirilir. 

 Mekan farkındalığı ve hareket 

     Bulunduğu mekanı kullanarak yönelik ritmik dikte ve 

hareketle ifade etkinliği.  

 Çevredeki sesler 

     Doğada bulunan sesleri ayırt etme ile ilgili işitsel 

farkındalık etkinliği. 

 



 

REHBERLIK SERVISI 

ÇOCUKLARDA AYRILIK ANKSİYETESİ  

      Ayrılık anksiyetesi; çocuğun evden ya da evde 

bağlandığı kişiden ayrılmaya bağlı olarak gelişim düzeyine 

göre beklenenden fazla ve tekrarlayıcı şekilde anksiyete 

duyması şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuğun bağlandığı 

başlıca kişileri kaybedeceğine ya da onların başına bir iş 

geleceğine ilişkin sürekli ve aşırı bir kaygı yaşadığı için , 

okula ya da başka bir yere gitmek istemediği görülür. Bu 

durum çocuğun okula uyumunda ve sosyal yaşantısında 

zorluklar yaşamasına neden olabilmektedir. Yine bu 

çocuklar sıklıkla kaybolma, kaçırılma, anne ve babasını 

kaybetme, onları bir daha görememe korkuları 

yaşayabilirler. Evde ya da bulundukları farklı ortamlarda 

tek başına kalmak, geceleri tek başına yatmak 

istemeyebilir ve huzursuz olabilirler. Ayrılma anksiyetesi 

yaşayan küçük çocuklarda ayrılma temalı gece 

kabuslarının görülme sıklığı da oldukça fazladır. Okula 

gitmek gibi ayrılığı yaşaması gereken ortamlarda karın 

ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi bedensel yakınmalarda 

bulunabilir,  

Böyle durumlarda ailenin söylemleri çocukları 

rahatlatamaz, ikna etmez.. 

       Çocuğun anne ve babasından uzun süre ayrı kalması, 

kardeş doğumu, ailede vefat ya da hastalık olaylarının 

yaşanması, okulda ya da ev dışı bir ortamda yaşanan 

olumsuzluklar da ayrılma anksiyetesinin oluşumunda etkili 

olabilmektedir. Ayrıca anne ve çocuk ilişkisinin niteliği de 

önemli nedenlerden biri olarak görülmektedir. Aşırı 

koruyucu, sorumluluk vermeyen ya da aşırı disiplin 

uygulayan, sürekli uyaran ebeveyn tutumlarının çocuğun bu 

yöndeki gelişimini olumsuz etkileyebildiği 

düşünülmektedir. Aşırı koruyucu bir tutum çocuğun 

sorumluluk almasını engelleyebileceği gibi anne ve çocuk 

arasındaki aşırı düşkünlük karşılıklı bağımlılık oluşmasına 

neden olabilmektedir. 

 



 

 

Ayrılık kaygısı olan çocuğun okuldan uzak kalmaması 

önemlidir. Böyle durumlarda, çocuğun içinde 

bulunduğu kaygıyı yaşamasına izin verilmeli, okula 

gitmek istememe gibi gösterdiği kaçınma 

davranışları desteklenmemelidir. Okula devam 

etmesi yaşadığı bu stresle başa çıkabilme derecesini 

göstermektedir. Bu nedenle ebeveynin anlayışlı 

ancak kararlı bir tutum sergilemesi gerekir..  

 

 

Okula başlarken kademeli olarak süreyi uzatarak 

alıştırmak; kesin bir ifade ile mümkün olduğu kadar 

kısa ama net bir cümle ile vedalaşmak ve söz verilen 

saatte çocuğu almaya gelerek, güveni sarsmamak 

çok önemlidir. Bu şekilde çocuğun aşamalı bir şekilde 

yaşadığı kaygı ile yüzleşmesi ve kaçınma davranışları 

göstermeden kaygının azaldığını görebilmesi 

sağlanır. Çocuk yaşadığı kaygının ve korkuların 

tahmin ettiği kadar ürkütücü olmadığını anlar ve 

olaylara daha gerçekçi yaklaşabilmeyi öğrenir. Her 

gün annesinin onu almaya geldiğini gördükçe ve eve 

güvenli bir şekilde ulaştıkça, onu okula bırakan aile 

bireylerinin tekrar geleceğine inanmaya başlar ve 

ayrı kalmaya ilişkin tepkilerinden hemen vazgeçer. 

Ayrılık anksiyetesi ya da okul fobisi yasayan 

çocukların hissettiği olumlu, olumsuz duyguları 

dinlemek, anlamaya çalışmak ve bunları dile 

getirmenin doğal olduğunu onlara hissettirebilmek 

anne-babalara düşen önemli görevlerden biridir. 

Ebeveynlerin de duygularını ifade ederek 

çocuklarına model olmaları ve çocuklarına duygu 

ifadesine fırsat verecek ortamlar hazırlamaları son 

derece faydalıdır. Ayrılık anksiyetesi ya da okul 

fobisi yaşayan çocuklara yapılandırılmış bir çalışma 

ile aşamalı bir şekilde korkusu ile basa çıkabilmesi 

konusunda yardımcı olunmalıdır. 
 

 



 

INGILIZCE 
Eylül ayı süresince Main Course  

dersinde Welcome to Our World 3  

kitabından ve çalışma kitabından  

etkinliklerimizi yapacağız. Skills  

için ise Smart Cookies kullanacağız.  

Kullanacağımız öğretim yöntem ve teknikleri ise 

şunlardır: rol oynama, drama, grup çalışması, görsel 

ve işitsel yöntem, dinlediğini anlama, oyun yoluyla 

öğrenme, alıştırmalar. 

Kitaplarımızdaki etkinlikler, videolar, çalışma 

kağıtları, şarkılar ve oyunlar sayesinde ise 

İngilizce’ye merhaba diyecek; kendimizi tanıtıp, 

arkadaşımızı selamlayıp ve ismini sorup, sınıf içi 

komutlarını anlayabileceğiz. 

 

Summary: 

Hello (merhaba) 

Hi (selam) 

Thank you (teşekkür ederim) 

Good morning (günaydın) 

See you (görüşürüz) 

How are you? (Nasılsın?) 

I’m fine (iyiyim) 

What’s your name? (Adın ne?) 

My name is ……… (Benim adım …….) 

I am ………. (Ben ………..) 

Please (lütfen) 

Sit down (oturmak) 

Stand up (kalkmak) 

Touch (your head, nose..etc) [(kafana, burnuna…vs) 

dokunmak] 

Draw (çizmek) 

Colour (boyamak) 

Write (yazmak) 

Read (okumak) 

Count (saymak) 



 

ALMANCA 
 

 Eylül 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, fiil kutuları ve şarkılar gibi 

etkinlikler sayesinde kendimizi tanıtabilecek, isim 

sorgulama, selamlama şekillerini sorma ve cevaplama, 

durum bildirme ile ilgili sorular sorma ve cevaplamayı 

öğreneceğiz. 
 

Erwerb der Strukturen: 

 ‘Ich heiße ...’ 

 ‘Wie heißt du?‘ 

 -Ich 

 -Du 

 -Hallo 

 -Guten Morgen 

 -Guten Tag 

 -Auf Wiedersehen 

 -Tschüss 

 ‘Wie geht es dir?’ 

 -‚Danke, gut‘ 

 -‘Gut’ 

 -‘nicht gut‘ 

 -‘es geht‘ 

 



 


