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Merhaba Değerli Velilerimiz,

Sizlerle ve öğrencilerimizle birlikte ilk bir ayımızı tamamladık. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimizin 
alışma evreleri yavaş yavaş tamamlanıyor. 

Bizler Rota Koleji Anasınıfı olarak; okul öncesi eğitim süresince çocuklarımızı ilkokula hazırlarken 
paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bir eğitim öğretim ortamı 
oluşturmayı amaçlamaktayız. Anasınıfımızda okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi 
uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönemi çocuklarımız için yüksek öğrenme 
potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak öngördüğümüz için anasınıfımız uygun fiziksel şartlarda 
düşünülmüş olup, çocukların tüm gelişim alanlarına uygun eğitim-öğretim programı ile eğitim vermektedir. 
Okulumuz Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, demokratik ve laik bireylerin her yönden ulusal ve 
uluslararası toplumun önemli ve değerli birer üyesi olarak hazırlanmasını amaç edinmiştir.

Bunun yanı sıra teknolojinin tüm imkânlarını da kullanarak yürüttüğümüz eğitim-öğretim süreci her 
geçen gün onları bir adım daha ileriye taşıyarak iletişim çağına hazır, donanımlı bir hale getiriyor. Yeni bir 
eğitim-öğretim yılının başında en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın okul-aile iş birliği ile mutlu, huzurlu 
ve başarılı bir yıl geçireceğine inanıyoruz. Hedefimiz doğrultusunda yıl boyunca düzenleyeceğimiz toplantılar, 
seminerler vb. etkinliklerde buluşmak dileğiyle…

Sevgiyle kalın.

Anasınıfı Koordinatör Müdürü



Okul öncesi eğitimin amacı çocukların zihinsel, 
duygusal, bedensel ve sosyal gelişimlerini sağlamak ve 
ileride uyumlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir zemin 
oluşturmaktır. Çocuklar, okul öncesi eğitimi süresince 
ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı, 
sosyalleşmeyi ve arkadaşlarıyla birlikte çalışmayı 
öğrenirler. Ayrıca okul öncesi dönem, çocukların 
kendilerine güvenmeye başladıkları, kişiliklerinin 
geliştiği ve sorumluluk alma bilincine sahip olmaya 
başladıkları bir dönemdir. Okulun çocuğun hayatına 
girmesiyle birlikte çocuk; kendi kendine giyinme, yemek 
yeme, yıkanma, uyku düzeni gibi öz bakımla ilgili 
konularda daha az yetişkin desteğine ihtiyaç duyar. 
Kendi ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan karşılayan 
çocukların özgüvenleri gelişir, kendilerini daha mutlu ve 
huzurlu hissederler. 

Okul öncesi dönem, çocukların sorumluluk bilincini 
kazanmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde 
çocuklara sorumluluk bilinci aşılanırken öncelikle 
toplumda, okulda ve sınıfta uyması gereken kurallar ve 
temel alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Yetişkinlerin bile 
günlük hayatta uymakta zorlandığı kurallar, çocukların 
yaşamında zorlu ve çaba gerektiren bir süreç olarak 
ortaya çıkar.  Çocuklar hangi kurallara uyması 
gerektiğini, belirlenen kurala uyulmadığında ne olacağı 
gibi çeşitli sorular ile kuralları dener, tanır ve öğrenir. Tüm 
bu kurallar; çocukların yaşına uygun, onların anlayabileceği şekilde açık, basit ve uygulanabilir olmalıdır. 
Her ne kadar çocuklarda kural bilinci oluşturulmaya çalışılsa da çocuklar otoritenin olmadığı yerlerde 
kuralları çiğneme girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle çocukların her zaman ilk olarak örnek aldıkları 
kişiler anne ve babaları olduğu için ebeveynlerin çocuklarına kurallara uyma konusunda rol model olmaları 
gerekmektedir. 

Anne ve babalar, çocuklarının okula başlamasıyla birlikte kendilerini kaygılı hissedebilirler. 
Çocuklarının okulda mutlu olduğunu, kendilerini rahat hissettiklerini, olumsuz bir durumla 
karşılaşmadıklarını bilmek isterler. Bu durum ister istemez ebeveynlerde endişe yaratabilir. Anne ve babanın 
kaygılı olması, çocukların da okulda kendilerini tedirgin hissetmelerine neden olur. Bu yüzden eğer varsa 
kaygılı ebeveynlerin okula ilişkin kaygılarıyla baş etmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri gerekmektedir. 
Böylelikle çocuklar okula daha kolay uyum sağlayabilir, kendilerini daha mutlu ve rahat hissedebilirler. 

Her çocuğun okula alışma ve okulu sevme süreci birbirinden farklıdır. Bazıları okul ortamına hemen 
uyum sağlayabilir, bazıları ise bu durumu yadırgar ve uyum sağlamakta zorluk çeker. Bu nedenle okula 
uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklara zaman tanınmalıdır. Uyum sorunu yaşayan çocuklar okula gitmek 
istemeyebilirler. Bu durumu ebeveynler normal karşılamalı ve çocuklarına okula gitmeleri için baskı 
uygulamamalıdır. Baskı altında hissetmek çocukların okuldan daha da soğumalarına neden olabilir. Böyle 
bir durumda ne oluyor da gitmek istemiyor diye sorgulamak, kaygılarını paylaşmak ve birlikte çözüm yolları 
üretmek o durumdaki krizin çözümünü sağlayabilir. Hem öğretmenler hem de ebeveynler bu süreci 
kolaylıkla atlatmak için sabırlı olmalı ve çocuğa destek olmalıdır                                                                                

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE
OKULA ALIŞMA SÜRECİ
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Buse Naz KALE
Rehberlik Öğretmeni



EYLÜL
• Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyası''nda bulunan formlar, ''Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu'' 

ve ''Aile Katılımı Tercih Formu'' uygulanır.
• Ay içerisinde cuma günleri gönderilen ev çalışmalarının çocuklarla birlikte yapılıp pazartesi 

günü okula gönderilmesi istenir. 
EKİM
• Ay içerisinde cuma günleri gönderilen ev çalışmalarının çocuklarla birlikte yapılıp, pazartesi 

günü okula gönderilmesi istenir. 
• Ailelere aylık bülten gönderilir.
• Veli toplantısı yapılır. 
• Ailelerden ''Ben Özelim Etkinliği'' ile ilgili çocukları ile birlikte çeşitli görseller ve/veya video 

kullanarak çocuklarını tanıtan bir sunum hazırlamaları istenir. 

AİLE KATILIMI

BEDEN EĞİTİMİ
EYLÜL
• Yer değiştirme hareketleri içeren eğitsel oyunlar 

oynar. 
• Yüzme dersi kurallarını öğrenir. Yüzme eğitimi için 

havuz kenarında temel hareket çalışmaları ve suya 
alışma çalışmalarını yapar. Yüzme bilen öğrencilerimiz 
ise suda ilerleme çalışmaları yapar.

EKİM 
• Dengeleme hareketlerini pekiştiren eğitsel 

oyunlar oynar. 
• Nesne kontrolü gerektiren hareketler, nesne ile el-

göz-ayak koordinasyonu içeren çalışmalar yapar.
• Yüzme eğitimi için suya alışma çalışmaları ve nefes kontrolü çalışmalarını yapar.
• Temel hareket becerilerini geliştirici bireysel, eşli ve küçük grup ile oynayabilecekleri oyuna katılır.
• Müzik eşliğinde ritim geliştirici egzersizler yapar.

Ayşe SOYDAŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni
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MÜZİK

Simay KARSLIOĞLU
Müzik Öğretmeni

KONULAR: 
• Düzeye uygun eserin hız farklılıklarıyla, 
eğlenerek öğrenilmesi.

• Müzik, ritim ve beden ilişkisinin kurulması.

KAZANIMLAR:
• Müzikte doğru ritmi kullanmaya başlama.

• Beden ve müzik ilişkisini keşfetme.

• Yönlerini (sağ ve sol) tanıyarak pekiştirme.

• Öğrenci grup ile hareket etmeyi pekiştirme ve 
öğrencinin şarkı eşliğinde senkronize olması.

• Müzikte hız kavramını bedeni ile bütünleştirme.

ŞARKI SÖYLE DANS ET
Şarkı söyle dans et.

Vur ellerini,

Olmaz olmaz müziksiz bir hayat,

Sağ bacak, sol bacak

Eller havalanacak.

Sağ dirsek, sol dirsek

Etrafımızda dönsek.

EKOLOJİ
 HAVA
• Havayı gözleyelim
• Bulutları gözleyelim
• Temiz hava, temiz nefes

Sınıf Öğretmeni
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YARATICI DRAMA
Yeni arkadaşlarımız ve yeni öğretmenimizle tanışacağız. Ormana yeni taşınan minik kelebeğin yeni 

arkadaşları ile yaşadıkları da bize örnek olacak.
Mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın… Duygularımızı daha yakından tanıyıp “Doğmak İstemeyen Güneş” masalı 

ile güneşi tekrar doğmaya ikna etmeye çalışacağız. 
“Meyve Salatası” atölye çalışması ile meyvelerin, tarladan mutfaklarımıza olan yolculuğuna eşlik 

edeceğiz.
Türlü özellikte oyuncaklar yapan yaşlı bir oyuncakçının dükkânına misafir olacağız bu hafta. Bu eşi 

benzeri olmayan oyuncaklar bize özelliklerini anlatacaklar.
 Mutlu ve özgür insanların yaşadığı “Çonçiçolar”  ülkesinde olacağız. Ülkeye gelerek onları mutsuz eden 

kral ile birlikte mücadele edeceğiz.
Ormanda yaşayan hayvanlarla birlikteyiz.  Şehirden gelen insanlar onlara büyük ve şık bir 

apartmanda yaşamayı teklif ederler. Ormanın ortasında kurulan bu apartmanda bakalım bizim hayvanlar 
nasıl deneyimler yaşayacaklar…

Ebru KANDEMİRCİ SEVİM
Drama Yaratıcı Öğretmeni

BİLGİSAYAR
EYLÜL
• Öğrencilerle tanışma gerçekleştirilir.
• Öğrencilere ders hakkında bilgiler verilir.
• Bilgisayar laboratuvarının kuralları açıklanır.
• Bilinçli bilgisayar kullanıcısı olmak için ilk adımlar atılır.
• Bilgisayar donanım birimleri tanıtılarak öğrencilere doğru 
kullanım şekilleri gösterilir. 

EKİM
• Fare kullanımında hâkimiyet sağlama çalışmaları 
düzenlenir.
• “Paint” programını tanıtımı yapılır. 
• Araç menüsünden fırça ve silgi kullanımı sağlanır.
• www.thecolor.com sitesi aracılığıyla akıllı tahta kullanarak 
boyama çalışmaları yapılır.
• Öğrencilerin sevdikleri renkler ile kompozisyon oluşturması 
sağlanır.

Begüm DEMİR EFE
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni



BALE
• Bale selamı
• Vücut duruş, ısınma hareketleri, ritim çalışması.
• Bale hazırlık kol pozisyonu
• Bale ayak 6 ve 1 pozisyonu
• Parmak ucu yürüyüş 
• Bale sahne adımları çalışması Bale 1 kol pozisyonu.

Ksenia BOCHEVAROVA
Bale Öğretmeni
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BALE ART TERAPİ
Ben kimim?
• Kendini tanıtıp arkadaşlarıyla tanışma.(Müzik ve 
resim sanat dalı)
• Fiziksel ve duygusal özelliklerimizi “Lilu ve Cem” 
etkinlik yaparken öğretilir.
• Benim ailem 
• Sonbahar konularının anlatımı
• Neşeli coğrafya “Mısır'a Yolculuk”(müzik,dans,kum 
terapi)



GÖRSEL SANATLAR

KONULAR:
1. ''Hayvan Sevgisi”  konulu pastel boya çalışması

2. Resim tamamlama 

3. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu çalışma

4. “Okulumu çiziyorum''  konulu çalışma

5.  ''Kedi çizimi'' konulu çalışma

KAZANIMLAR:
1.  Hayvan resimleri yapılarak hayvan sevgisi kazandırılır.

2.Belirlenen resimler, hayal güçlerine göre tamamlanır.

3. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”konulu resim çalışması 
pastel boya ile uygulanır.

4. Yaşadıkları okulu tanıma ve tanıdıkları renklerle boyama

5.  Renkli kartonlarla ve farklı materyallerle kedi 
kompozisyonu oluşturulur.

Gülay BURUKOĞLU
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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SATRANÇ
1.SATRANÇ TAŞLARINI TANIMA:
Çeşitli öykülerle, boyamalarla önce satranç taşlarını 
tanıyoruz, isimlerini öğreniyoruz. 
2.HAMLELERİ ÖĞRENME:
Hamlenin ne demek olduğunu biliyoruz ve bunun için farklı 
materyaller kullanıyoruz. Dinozor Chess ve Cingöz ile Fındık 
bize satranç taşlarının nasıl hamle yapacağını anlatıyor. 
Bunun yanı sıra öğrencilerimiz bir satranç şarkısı öğrenmeye 
başladı. Eylül ayı için öğrendikleri bölüm; 

Kaleler düz gider     
Filler ise çapraz 
Kaleler yan gider
Filler ise çapraz 
Atlar aylar 
İki düz bir yan zıplar.
Atlar atlar 
Her şeyin üstünden atlar.     



            
Ekim ayında bu şarkının devamını 
öğreneceğiz;                                                                                                                                                      
Vezir düz gider hem yan hem de çapraz 
Atlar atlar 
İki düz bir yan zıplar atlar atlar 
Her şeyin üstünden atlar.
Piyonlar düz gider
Taş alırken çapraz 
Atlar atlar iki düz bir yan zıplar

Atlar atlar her şeyin üstünden atlar. 
Şah bir kraldır
Hem de çok önemli 
Hem düz hem yan
Hem de çapraz oynar.
Bu oyunu çok sevdik
Sırayla hamle yaptık 
Şah mat şah mat işte budur satranç. 
Kasım ayında görüşmek üzere...                           

ALMANCA
Sayın Velimiz, 
Haftada bir saat olan Almanca dersinin amacı 
öğrencileri Alman dili ile tanıştırmak, Almancayı 
sevdirmek ve basit düzeyde kelime haznesi 
oluşturmaktır. Konularımızı çalışma kâğıtları, el işi 
çalışmaları, şarkılar, oyunlar, görseller ve 
tekerlemelerle işlemekteyiz.

Bu ayki derslerimizde ismimizi söylemeyi ve aile 
üyelerinden beş tanesinin Almancasını 
öğreneceğiz.
DAS BIN ICH: Bu benim  
WIE HEIßT DU?: İsmin ne?
https://www.youtube.com/watch?v=80i9KwH2mRc

• Öncelikle öğrencilerimize “Wieheißtdu?-İsmin ne?” 
adlı şarkıdan oluşan bir video gösterilir. Şarkıda 
“Wieheißtdu?” sorusu soruluyor ardından, “Ichheiße 

…-Benim adım ...” şeklinde cevap geliyor, böylelikle 
öğrenciler şarkıyla birlikte nasıl isim sorulup cevap 
verildiğini öğrenirler.

• Öğrencilerimiz görseli dilediği gibi boyarlar.

 Zeynep SALEPÇİ
Satranç Öğretmeni
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FAMILIE: Aile
https://www.youtube.com/watch?v=dcPAkb8
qx4w

Öğrencilerimiz aşağıda verilen kelimeleri 
öğrenirler.
1. der Papa (baba)

2. dasBaby (bebek)
3. die Mama (anne)
4. dieSchwester (kız kardeş)
5. derBruder (erkek kardeş)

İNGİLİZCE

Almanca Öğretmeni

        Değerli Velilerimiz,
          Eylül ayında“LearnwithOllie” kitabımızın giriş 
ünitesi olan“Welcome” ünitesi tamamlanır.Ardından 
birinci ünitemiz olan “Look!What I Can Do?” 
ünitesine geçilir.

Giriş ünitemizde kitabımızın karakterleri olan 
Ollie,Lisa ve Danny tanıtılır. Fiziksel özelliklerimizi 
İngilizce nasıl ifade edebileceğimiz öğretilir. 
Karşımızdaki kişinin nasıl olduğu ve ismini nasıl 
soracağımız işlenir.Giriş ünitesinde 
boy,girl,teacher,eyes,hair,black, blonde, blue, 
brown,green,long,short kelimeleri öğrenilir. 
Konuyla ilgili olarak;

*”Hello.How areyou?What is your 

name?Whatcolour is 
yourhair?Whatcolourareyoureyes?Areyou a girlor a 
boy?” gibi sorularla konu hakkında konuşmaları 
sağlanır.Proje olarak “My friend“ konulu proje 
uygulanır. Çocuklarımız arkadaşlarının yüzlerini 
çizip boyarlar.

 Ekim ayında kitabımızın birinci ünitesi olan 
“LookWhat I Can Do?” ünitesi işlenir.Bu ünitede okul 
aktiviteleri ve sevdiğimiz aktiviteleri nasıl İngilizce 
ifade edeceğimiz öğretilir.Ünite ile ilgili şarkımız 
dinlenir ve söyletilir.Ünitemizde verilen hedef 
kelimelerimiz                                                                                  
(colouring,painting,running,singing,writing)

(blue,red,green,orange,yellow ) numbers 1-10 
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 Ebru GÜN



(climb,dance,exercise,jump,pull a face,ride a bike, 
swim,write)

(cat,crayon,paintbrush,pencil,scissors,snake,table,t
urtle,rainbow,share)

Ünite ile ilgili konuşma bölümünde ise “Do youlike 
(singing)?Yes,Ilikesinging. What is shedoing? She is 
(painting)everyday?”  gibi sorularla konuşmaları 
sağlanacaktır.

Aşağıda çocuklarımızın evde tekrar için 

dinleyebilecekleri şarkıların linkleri bulunmaktadır.

 https://youtu.be/z0HZNaM7gTg

https://youtu.be/CevlvytW7zU

https://youtu.be/jYAWf8Y91hA

https://youtu.be/lH2C2R57_Yo

https://youtu.be/0UzIV2SDExU

https://youtu.be/8zEBPr_x-ig
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Bengü ÖZGÜR & Funda GÖKTEPE  
İngilizce Öğretmenleri

LearnwithOllie 2 Aylık Bülten 
(Eylül-Ekim)

Değerli Velilerimiz,

Eylül ayında oryantasyon 
programında olduğumuz için 
İngilizce dersine selamlaşma, 
kendini tanıtabilme ve renkler ile 
giriş yapılır. Ekim ayında da 
kitabımızın ilk ünitesi olan 
“Welcome' adlı ünitemizi 
işlenir.Bu ünitede sınıf gereçlerimizi öğretilir. Üçe 
kadar sayı sayma çalışması yapılır.

1) Renkler:
red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, 
(rainbow)

2) Selamlaşma kalıpları:
hello, good-bye, seeyou, 
How areyou? –I'm finethankyou. 

3) Sınıf gereçleri:
scissors, markers, pencil, book, shelves, box, pen, 
ball, chair, table

4) Sayılar:

1,2,3

5) Diğer:

boy, girl

Bu ünite ile birlikte chantdediğimiz 
ünite ile ilgili tekerlemeleri öğretilir. 
İlaveten sınıf içinde gerek ısınmak 
için gerekse öğrenme amaçlı 
severek izlediğimiz videoların 
linklerini aşağıda sizinle 
paylaşıyoruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFSA0_r0fII

https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728

https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ

https://www.youtube.com/watch?v=3ku3FueLlV8

Irmak SAKA
İngilizce Öğretmei
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AKIL OYUNLARI
TİK TAK SAATLİ KÜRE
“Tik Tak Saatli Küre” çocuklara kelime 

türetebilme, hızlı düşünme gücü 
kazanmalarına yardımcı olacak eğlenceli ve 
hızlı bir oyundur. Yüksek seviyede atiklik ve 
odaklanma, oyunu kazanmak için temel 
unsurlardır. En önemlisi de çocuklara 
heyecanlı bir öğrenme ortamında birbirleriyle 
etkileşim içinde olmaları ve yarışmaları için 
fırsat verir. Birinci oyuna başlamadan önce 
oyunun tüm parçalarını tanıtmak çocuklara 
yardımcı olur. Bu, oyunun başında ihtiyaçları 
olan resimlere odaklanmalarını 
sağlayacaktır. “Tik Tak Saatli Küre” oyununun 
amacı, çocuklara gösterilen resimle ilgili bir 
nesne söyleyerek saat çalmadan önce saati bir başkasına vermektir. Bu oyun küçük çocukların 
sırayla oynama, sabretme ve diğerlerinin başarısını kutlama gibi onlar için yeni ve zor olan 
becerileri eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Sınıf Öğretmeni

LEGO ATÖLYESİ

Uğurcan İNAÇ
Lego Öğretmeni

Eylül Ayı:
Öğrencilerle tanışma yapılır.

Ders hakkında bilgiler verilir. 

Lego kuralları açıklanır.

İlk Lego Dersi deneyimi gerçekleştirilir.

Ekim Ayı:
Lego parçaları tanıtılır.

Haftaların konuları işlenerek etkin hikâye 
çalışmaları yapılır

El koordinasyonu geliştirme çalışmaları yapılır.
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EĞLENCELİ BİLİM

+TANIŞMA

Konu kazanımları
• Eğlenceli bilim ile tanışma
• Bilimin temel kavramlarını tanıma.

Bugün Neler Öğrendim?
• Eğlenceli bilim dersini ve 

kazandırdıklarını,
• Eğlenceli bilim dersinin kurallarını,
• Deney yapmaya geçişi,
• Sihirli kum ve özelliğini

 KEMİK AVCILARI

Konu kazanımları
• İskelet sistemini ve bu sistemi oluşturan bölümleri öğrenir.
• Kemikleri ve kemiklerimizin yapısını keşfeder.

• İlik oluşumunu öğrenir ve yapısını inceler.

Bugün Neler Öğrendim?
• Vücudumuzun en önemli destek elemanı olan kemikleri inceledik,
• Kemiklerin çeşitlerini,sayılarını ve görevlerini,
• Kemik iliğinin çeşitlerini, görevlerini ve özelliklerini öğrenme.

 KALBİMİZİN GİZEMİ

Konu kazanımları
• Vücuttaki kan yapısını ve dolaşımını öğrenir.
• Kalbin yapısını ve çalışma prensibini keşfeder.
•  Stetoskop kavramını öğrenerek kalbin yapısını daha yakından tanır.
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HALK DANSLARI

Sedef ÇALIŞKAN
Halk Dansları Öğretmeni

Bugün Neler Öğrendim?

• Kanımızın ne işe yaradığını ve mucizelerini,

• Yapay kan yapabildiğimi,
• Kalbimizin nasıl çalıştığını,
• Stetoskopların ne için kullanıldığını ve kendime bir tane yapmayı.

Sınıf Öğretmeni

• Ritim çalışması Türk halk dansları 
adım çalışmaları yapılır. Müzik ve 
ölçülere uyum sağlayarak hareket etme 
çalışması yapılır.

• Ritim çalışmaları öğrenilen adımların 
tekrarları.

• “Meses” oyununun adım çalışmaları
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 

önemi vurgulandı. Atatürk'ün halk 
danslarına verdiği önem konuşuldu.

• “Atabarı” oyununun adım 
çalışmaları.
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