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Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içindeyiz.
Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bu yıl Kids Academy
Europe’ un eğitim danışmanlığında, deneyimli eğitim kadrosuyla
eğitim programlarımızı hazırladık ve öğretmen eğitimlerimizi
tamamladık. Eğitim programlarımızı hazırlarken Akademik
Danışmanımız Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özgül
Polat’ın eşsiz deneyimleri bize yol gösterdi. Yine Sanat danışmanımız
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Memiş Aslan,
Müzik Danışmanımız Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Efsane
Çolpan da eğitim programlarımıza katkılarda bulundular. Drama
danışmanımız Hakan Karaca ve Psikolojik danışmanımız Perihan
Şensoy oldu. Beslenme danışmanımız Diyetisyen Taylan Kümeli
tarafından sağlıklı yemek listelerimizi hazırladık.
4+ Yaş için belirlediğimiz kitap setini danışmanımızın kendi
anlatımıyla sizlere aktaralım.
4-5 Yaş, çocukların oyun oynayarak hayata hazırlandıkları ve
ilkokul için gerekli olan temel becerilerin alt yapısının atıldığı bir
dönemdir. Bu dönemde çocukların kazandığı temel beceriler ne
kadar fazla ise anasınıfına ve ilkokul birinci sınıfa ve hayata da
o oranda donanımlı başlaması mümkün olacaktır. Diğer temel
becerilerinin yanı sıra çocukların derinlemesine, çok yönlü ve esnek
düşünebilme becerilerinin bu dönemde en üst düzeyde geliştirilmeye
çalıştırılması, onların sahip oldukları kapasiteyi de en üst düzeyde
kullanabilmeleri için çok önemli destekler sağlayacaktır. Yetenekli
Sekiz Eğitim Seti’nde, çocukların merakla öğrenmeye başlamaları,
kendi kendine öğrenmelerini etkili kılmak ve eğlenerek kalıcı
öğrenmelerine destek sağlamak amacıyla her kitapta bir beceri ve
yeteneği öne çıkaran bir kahraman kullanılmıştır. Set, çocuklarımızın
hiçbir gelişim alanını atlamadan bütünsel olarak eğlenceli bir şekilde
öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kendini iyi
tanıyan, öz farkındalık geliştirilmiş, geniş bir dünya vizyonuna sahip,
hoşgörü sahibi, geleceğe umutla bakabilen, fark yaratan bireylerin
yetişmesine katkı sağlamak dileğiyle…
Doç. Dr. Özgül Polat
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Bu Ay
Birlikte Yapacaklarımız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okulumuzu
Ailemizi tanıyacağız.
1-2 rakamını,
Daire şekli ve kırmızı rengi öğreneceğiz.
Zıt kavramlardan; büyük-küçük, ince-kalın, doğru-yanlış, eski-yeni, kirli-temiz 		
kavramlarını araştıracağız.
Öz bakım çalışmaları yapacağız.
İsmi ‘’e’’ sesi ile başlayan nesneler bulacağız.
Arkadaşlığı öğreneceğiz.
Yeni bir şarkı, bilmece, tekerleme, şiir öğrenecek, müzik-ritim çalışmaları 			
yapacağız.
Grafik çalışmaları yapacağız.
Dikkat, görsel algı, sayma, gruplama, çizgi, labirentler, dinleme çalışmaları 		
yapacak, örüntüler oluşturacağız.
Mutluluk duygusu ile ilgili çalışacağız.
Kuralları öğreneceğiz.

STEM + A ÇALIŞMALARI

Ayın Konusu: Hava
•
•
•
•

Hava nedir?
Havayı nasıl hissederiz?
Havanın hareketi, rüzgarın oluşumu.
Havanın müzik aletlerindeki ses oluşumuna 		
katkısı (mızıka, flüt, klarnet..)
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Türkçe
Dil Etkinliklerimiz
SÖZCÜKLER
KAVRAMLAR
İsim, yaş, okul, sınıf, bahçe,
müdür odası, öğretmen odası,
isimler, düğme, sınıf, kural,
ritmik sayma, kanguru, dön,
zıpla, tehlikeli-tehlikesiz, 1-10
ritmik sayma, kırmızı, Grafik,
şekil isimleri, daire, kare, kırmızı,
mavi,1-10 arası rakamlar, uzunkısa, büyük-küçük, aynı-farklıbenzer, az-çok, sağlıklı-sağlıksız

HİKAYE ZAMANI
Bilge Her şeyi Bilir mi? adlı hikaye
kitabı okunur.

DRAMA

YAŞ EYLÜL AYI EĞİTİM BÜLTENİ

GÜNE BAŞLAMA
Öğretmen öğrencileri karşılar,
öğrencilerle sohbet edilir.
Daha sonra günün görevlileri
seçilir. Öğrencilerle birlikte
takvim, hava durumu panosu
işlenir. Öğrenciler belirlenen
merkezlerde serbest oyun
oynarlar.

ŞİİR
Okulum
Neşeli bir macera dolu
Okuluma giderken yolumuz
Öğretmenim arkadaşlarım
Hepimiz heyecan doluyuz

Her sabah okul yolunda
Selamlaşırım dostlarla
Oyunlar oynarım arkadaşlarımla
Eğlenirim onlarla ben

Her gün biraz daha büyürüm
Güçlü bir fidanım ben
Köklerime bağlanırım
Kollarım göğe uzanırken

Her gün biraz daha büyürüm
Güçlü bir fidanım ben
Köklerime bağlanırım
Kollarım göğe uzanırken

TÜRKÇE
“Sınıfımızda hangi kurallar olmalı?”
sorusunu öğretmen öğrencilere sorar.
Öğretmenin rehberliğinde sınıfta
uyulması gereken kurallar kararlaştırılır.
Öğretmen öğrencileri okulda yemek
yenen bölüme götürür. Öğrencilerle
burada yemek kurallarının neler
olduğu hakkında sohbet edilir.
Öğretmen rehberliğinde yemek yerken
dikkat edilmesi gereken sağlık ve görgü
kuralları öğrenciler ile birlikte belirlenir.

Öğretmen çocuklara “Ayna” çalışmasını yapacaklarını söyler. Sınıftaki öğrencileri ikili olarak eş
yapar. Eşlerden biri ayna diğeri ise aynaya bakan kadın rolünü alır. Ayna olan çocuk, kendisine
bakıp çeşitli hareketler yapan eşinin hareketlerini aynen taklit eder. Daha sonra çiftler arasında
roller değişir. Etkinlik bitiminde çocuklarla neler hissettikleri hakkında sohbet edilir.
Çocuklara çeşitli olayların yer aldığı resimler verilir, her çocuk elindeki resimde neler olduğunu
anlatır. İlgili resimler bir araya getirilerek bir hikaye oluşturulur. Hikâye tamamlandıktan sonra
canlandırılır. Öğretmen, çocuklara Küçük Kangurunun maceraları şeklinde bir hikaye kitabını
kostüm kullanarak anlatır. Öğretmen anlatırken çocuklar da kangurunun hareketlerini yaparlar.
Örn; küçük kanguru tepeden aşağı inerken dönmeye başlamış” der ve bütün çocuklar sağa
sola dönmeye başlarlar. Öğretmen küçük kangurunun maceralarını yarıda keser ve sizce küçük
kanguru neler yapmış olabilir diyerek hareketleriyle yapmalarını ister. Çocuklar dramatizasyon
bittikten sonra minderlere halıya uzanarak bir süre dinlenirler.
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Parmak Oyunu
Okulda
‘Ben büyüdüm okula gid
iyorum. (Başparmak harek
et ettirilir.)
Okulda bir arkadaşım old
u. (İşaret parmak hareket
ettirilir.)
Okulda iki arkadaşım old
u. (Orta parmak hareket
ett
irilir.)
Okulda üç arkadaşım old
u. (Yüzük parmak harek
et
ettirilir.)
Okulda dört arkadaşım old
u. (Serçe parmak hareket
ettirilir.)
Okulda beş arkadaşım old
u. (Bütün parmaklar harek
et ettirilir.)
Oyun öğrencilerin ilgi sür
esine göre devam eder.

Çal Kapıyı
Çal kapıyı çal
k, kapı çalma öykünmesi yapılır).
(Sağ elin işaret parmağıyla alına vurulara
Bak pencereden
ılır.)
n önünde birleştirilir, gözlük gibi halka yap
(Her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözü
Çevir mandalı
(Burun el ile bükülür).
Gir içeri
lur).
(Sağ elin işaret parmağı, ağzın içine soku
Al bir iskemle
(Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir).
Otur şuraya
(Öteki kulak memesi tutulur, çekilir).
Nasılsın bu gün Ayşe?
n adına göre değiştirilir.)
(Çene tutulur, sallanır)(Ayşe adı, çocuğu

Gezi
Öğretmen çocuklarla birlikte bahçeye geziye çıkar. Bahçede
gördüklerimiz hakkında konuşulur. Büyüteçle çocukların gözlem yapm
ası sağlanır.
Çeşitli doğal malzemeler toplanır. Ağaç dalları, yapraklar, ağaç
lardan
düşen çiçekler, tohumlar vb…toplanan bu nesneler sınıfa getiri
lir.
Çocuklarla birlikte okul içinde bir gezi düzenlenir. Gezi sırasın
da öğretmen
çocuklara ‘Neden Okula Gitmeliyiz? ’Okula Kimler Gider?’ sorula
rını sorar.
Sınıfa gelince gezi sırasında gözlemledikleri ile ilgili konuşulur.
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Bilmeceler
klar,
Anne, baba, çocu
şarlar.
Mutluluk içinde ya
(Aile)
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Sıcacık sarar,
Sevgi ile kuc
aklar.
Hep yanımız
dadır,
Yoktur onun
gibi yar.
(Anne)

Çalışır çabalar, ihtiyaçlarım
ızı karşılar.
Akşam eve gelince bizi sım
sıkı sarar.
(Baba)

Cıvıl cıvıl neşesi,
Güldürür herkesi.
Evin küçüğü,
Anne babanın biriciği.
(Çocuk)

Müzik
Yaşasın Okulumuz
Annem babam bir de ben
Ablam abim dedem ninem
Mutluluk ve sevgi dolu
Kocamandır benim ailem
Sarılmaya hazır kollar
Sıcacık sevgi dolu bakışlar
Her zaman yanımdır
Sevgi doludur onlar
Amcam yengem
Dayım teyzem
Hem halam hem eniştem
Hem de kuzenlerim var
Kocaman ailem onlar
Sarılmaya hazır kollar
Sıcacık sevgi dolu bakışlar
Her zaman yanımdır
Sevgi doludur onlar .

Sanat Çalışmaları

Okulum
Neşeli bir macera dolu
Okuluma giderken yolumuz
Öğretmenim arkadaşlarım
Hepimiz heyecan doluyuz
Her gün biraz daha büyürüm
Güçlü bir fidanım ben
Köklerime bağlanırım
Kollarım göğe uzanırken
Her sabah okul yolunda
Selamlaşırım dostlarla
Oyunlar oynarım arkadaşlarımla
Eğlenirim onlarla ben
Her gün biraz daha büyürüm
Güçlü bir fidanım ben
Köklerime bağlanırım
Kollarım göğe uzanırken

Ellerim Parmaklarım
Sağ elimde beş parmak
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak
Bir, iki, üç, dört, beş
Bir, iki, üç, dört, beş
Hepsi eder on parmak
Sen de istersen say bak
Say bak, say bak, say bak
Bir, iki, üç, dört, beş
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on

Okulumuzun resmini yapıyoruz.
Sınıfımızın kurallarını çiziyoruz, sınıfımıza asıyoruz.
Kelebek resmi yapıp, süslüyoruz.
Bahçeden topladığımız yaprak, ağaç dalları vs. ile
tasarımlar yapılır.
Kendi yemek tabağımızı hazırlıyoruz.
Maske yapıyoruz.
Kendi şekerimizi tasarlıyoruz.

English
Kids
Academy

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4

YAŞ EYLÜL AYI EĞİTİM BÜLTENİ

Oyun Zamanı
Öğretmen öğrencilerin yarım ay şeklinde
oturmalarını ister. Sınıftaki çocuklara teker
teker top atarak isimlerini söylemelerini ister.
Sınıfta kimlerin olduğu öğrencilere hatırlatılır.
Daha sonra öğretmen “Kim yok?” oyununu
öğrencilere anlatır. Çocuklar yere oturtulur.
İçlerinden birini ebe seçerler. Ebe gözlerini
yumar. (Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir
çocuğu işaretle dışarıya çıkartır. Ebe gözlerini
açar; öğretmen ebeye “Kim yok ?” diye sorar.
Çocuk bilirse ebelikten kurtulur. Adı bilinen
çocuk ebe olur. Ebe, üç ad saydığı halde
bilemezse yeniden ebe olur, yumulur. Oyun
çocukların ilgi sürelerine göre tekrar edilir.

Kurt Baba
Ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken
Kurt baba kurt baba ne yapıyorsun?
Yemeğimi yiyorum
Ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken
Kurt baba kurt baba ne yapıyorsun?
Dişlerimi fırçalıyorum
Ormanda gezer iken kurt babaya rastlar iken
Kurt baba kurt baba ne yapıyorsun
Sizleri yemeğe geliyorum

Kuklaya Koş
Çocuklar sınıf içinde dağınık bir şekilde
dururlar, sınıfın ortasına bir kukla konur,
çocuklar müzik başladığında serbest
olarak dans ederler. Müzik durduğunda
öğretmen hangi çocuğu işaret ediyorsa
o çocuk koşarak sınıfın ortasındaki kuklayı
alıp konuşturarak okula niçin geldiğini
söyler, sonra yerine geçer. Bütün çocuklar
yapana kadar oyun sürer.

Körebe
Sayışma yapılarak bir ebe seçilir.
Ebenin gözü eşarpla bağlanır. Sonra bir
meydanda ebe tarafında serbestçe
dolaşır. Ebenin görevi arkadaşlarından
birini eliyle yakalayıp ebelikten
kurtulmaktır. Oyuncular, oyun esnasında
“körebe sesime gel” diye seslenip
elleriyle ebeye dokunarak eğlenirler.
Ebe bu seslenmelerden ve oyuncuların
kendisine dokunmalarından yararlanarak
oyunculardan birini yakalamaya çalışır.
Çocuğa yakaladığı arkadaşının kim
olduğu sorulur.
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Fen ve Matemiatik Etkinliği
Öğrenciler yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen içi görünmeyen bir torbayı
öğrencilere gösterir. Torbayı sallayarak içindeki materyallerin seslerini
dinletir. Bu torbanın içinde ne olduğunu sorar. Öğrencilerinin tahminlerinin
ne olduğunu tek tek sorar. Daha sonra öğretmen torbanın içindekileri
ortaya döker. Dökülen düğmelerin ne işe yaradığı hakkında sohbet ederler.
Öğretmen öğrencilerine kaç tane düğme olduğunu sorar ve öğrencilerin
tahminlerini öğrenir. Daha sonra düğmeler hep birlikte birer birer sayılır.
Öğrencilerden düğmenin sayısına yakın tahminde bulunanlar alkışlanır.
Öğretmen çocukları iki gruba ayırır. Daha önceden hazırladığı sağlıklı ve
sağlıksız yiyeceklerin olduğu resimleri ( çok miktarda) sınıfa dağınık olarak
yerleştirir. İki gruba birer sepet verir. 1. grup sağlıklı yiyecekleri 2. grup sağlıksız
yiyeceklerin olduğu resimleri bulup sepetinde biriktirecektir. İki grubun da
gruba ait resimleri toplaması beklenir. Oyun grupların yer değiştirmesiyle
tekrar edilebilir. Öğretmen öğrencileri minderlere yönlendirir. Çocuklara bu
resimler gösterilir. “Bu kartta ne resmi görüyorsun? Hangi yiyecekler sağlığımıza
zararlıdır, neden?” şeklinde sorular yöneltir. Çocukların cevap vermelerine
rehberlik eder.
Sınıfa öğretmenin önceden hazırladığı geometrik şekiller getirilir. Çocuklarla
birlikte isimleri tekrar edilir. Çocuklarla geometrik şekillerden aynı olanlar
gruplanır. Çocuklarla birlikte grafiği oluşturulur. Hangisinden az hangisinden
çok var öğrencilerle değerlendirilir.
Öğrenciler yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen onlara bir sürpriz yapacağını
söyler ve elindeki kocaman torbayı sallar. İçi görünmeyen bir torbanın içine
şekerleri koyar. Çocuklara içinde ne olduğunu tahmin etmesini ister. Doğru
tahminde bulunmaları için küçük ipuçları verilir. Torbayı sallayıp şekerlerin
sesini dinletilir. (Yenilebilir olduğunu söyleyelim. Tatlı olduğunu söyleyelim vb.)
Sonra torbadan şekerleri dökülür ve kaç tane olduğunun tahmin etmeleri
istenir. Şekerleri sayılır ve tahminleriyle karşılaştırılır. Sonra da şekerlerimizi
renklerine göre gruplanır.Hangi renk şeker çok, hangi renk şeker az karşılaştırılır.
En sevilen şeker öğrenciler tarafından söylenir. Sonra da bizim sınıfımızda en
çok ne’ li şeker sevilirmiş grafiği yapılır.
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Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Öğrencileri masalara yönlendirerek bu haftanın “İlköğretim Haftası”
olduğu söylenir. İlköğretim haftası ile ilgili çalışma sayfası yapılır.

Çalışma kağıtları üzerinde çalışılır.

KATILIMI
AİLE

Ailelerden akşam hangi arkadaşlarının adını öğrendiği sorusunu çocuklarına sormaları
istenir. Ailelerden kendi öğrencilik resimlerini çocuklarına göstererek sohbet etmeleri
istenir.
Evde bulunan farklı renk ve şekillerdeki düğme, boncuk, renkli ataç, şekilli makarna,
farklı bakliyatlar vb öğrencilerle göndermeleri istenir.
Ailesi ile birlikte, evlerinin etrafındaki ağaçların yapraklarını incelenmesini istenir.
Ailelerden evde yemekle ilgili nelere dikkat ettikleri hakkında sohbet etmeleri istenir.
Ailesiyle birlikte oyuncaklarını rengine göre grafik yapma çalışması yapması istenir.
Evde annesinin ya da babasının gözlerini kapatarak, öğrencinin yardımıyla odada
gezmesi istenir. Öğrencilere kendilerini tanıma ile ilgili çalışma sayfası verilerek çalışma
sayfası üzerinde ailelerin sohbet etmesi istenir.

