
KASIM
2018

EĞİTİM
BÜLTENİ

Özel Rota
Anasınıfı



2 / Kasım 2018 Eğitim Bülteni 

Çocukların bütün temel ihtiyaçları, doğdukları günden 
itibaren anne ya da onlara bakan kişi tarafından karşılanır. Bu 
durum çocuğun anne ile ya da kendisine bakan kişi ile arasında 
özel bir bağ kurmasını sağlar. Yaşamın erken döneminde 
kurulan bu bağ ve verilen destek sayesinde çocuklar bu temel 
becerileri başarılı bir şekilde kazanır. Çocukların kendi 
kişiliklerinin farkına varmaya başladığı ve kendi başına yeterli 
olmanın önemini kavradığı okul öncesi dönemde bu becerileri 
kazanması ilerleyen yıllarda fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı, 
kendine güvenen ve bağımsız bir birey olmalarına katkı sağlar. 
Ayrıca öz bakım becerilerinin erken yaşta kazandırılması; el-göz 
koordinasyonu, zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimleri 
açısından da oldukça önemlidir. Tüm bu temel beceriler, 
çocuğun kişisel bakımını ve yaşamını başkasının yardımına 
ihtiyaç duymadan sürdürebilmesini sağlayan öz bakım 
becerileridir. 

Öz bakım becerileri, her yaş grubu için farklılık gösterir. 2,5-
3 yaşından itibaren zihinsel gelişim özellikleri ve bedensel olgunlukları göz önünde bulundurularak tüm bu 
beceriler çocuklara kazandırılmaya başlanır. Genel olarak öz bakım becerileri arasında hiç kimsenin yardımını 
almadan yemek yeme, tuvalet gereksinimini karşılama, el-yüz yıkama, diş fırçalama, basit ev işlerine yardım 
etme, kendi kendine giyinip soyunabilme, ayakkabı bağcıklarını bağlayabilme gibi beceriler sayılabilir. 

Tüm bu becerileri çocukların sağlıklı bir şekilde öğrenebilmesi 
açısından ailenin desteği çok önemlidir. Bu süreçte çocuğa baskı 
yapılmamalı, destek olunmalı, zaman ve fırsat tanınmalıdır. Aile, 
çocuğu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için cesaretlendirirken, 
çocuğa belirli yönlendirmelerde bulunarak onların bu davranışı 
kazanmasını sağlamalıdır. 

Öz bakım becerilerinin doğru bir şekilde kazandırılmasının 
yanında okul öncesi dönemde dengeli beslenme alışkanlığının 
kazandırılması da oldukça önemlidir. Çünkü beslenme alışkanlıklarının 
temeli çocuklukta atılır. Bu temeli koruyup yaşamını doğru beslenme 
alışkanlıkları üzerine inşa eden kişilerin sağlıklı yaşam sürme şansı 
daha yüksektir. Bu yüzden çocuklara dengeli ve sağlıklı beslenme 
alışkanlığının kazandırılması için öncelikli olarak kendi kendine yemek 

yeme alışkanlığını kazandırmak gereklidir. Çocuklar düzenli ve öğün atlamadan beslenmelidir. İyi bir 
beslenme alışkanlığı için çocuğa her besin grubundan yiyecekler yedirilmelidir. Sevmediği besinler konusunda 
ısrar edilmemeli, aynı gruptaki benzer besinler verilmelidir. Böylece dengeli ve sağlıklı beslenme çocuklar için 
daha keyifli bir hal alacaktır. 

Bizler farkında olmasak bile çocuklar her zaman çevresindeki kendinden yaşça büyük kişilerin 
hareketlerini izler ve kendine örnek alır. Bu yüzden evde aileler, okulda da öğretmenler onlar için birer rol 
modeldir. Öğrenmenin en etkili yollarından biri taklit etmektir. Bu nedenle öz bakım becerilerini kazandırma ve 
dengeli beslenme konusunda anne ve babalar çocuklarına örnek olmalıdır. Evde ailelerin desteği, okulda ise 
öğretmenlerin yol göstericiliği ve yapılan çeşitli etkinliklerle tüm bu temel davranışlar pekişecek ve gelişecektir. 
Çocuklarımızı sadece öz bakım ve dengeli beslenme konusunda değil her zaman ve her konuda desteklemek 
ve cesaretlendirmek, gelecek yaşantılarında kendine güvenen, sağlıklı ve mutlu bir birey olmalarına katkı 
sağlayacaktır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE
ÖZ BAKIM VE DENGELİ BESLENME

Buse Naz KALE
Rehberlik Öğretmeni
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Sayı kavramı: 3-4
Şekil kavramı: Çember
Boyut: Uzun-Kısa
Yön mekân: İç-Dış, İçinde-Dışında
Miktar: Ağır- hafif
Zıt: Kolay-Zor, Düzenli-Dağınık

Zaman: Sabah, Öğle, Akşam
Duygu: Şaşkın
Yaşayan Değerler: İş birliği, Mutluluk
Ayın projesi: Gelenekten Geleceğe
Renk kavramı: Sarı, Yeşil, Renk Tonları

KAVRAMLAR

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

• Ailelerle aylık e-bülten paylaşılır.
• “Gelenekten Geleceğe” projesi kapsamında evden çeşitli kaynaklar (resim, kitap, cd vb.) istenir.

AİLE KATILIMI

BEDEN EĞİTİMİ
• Vücut koordinasyonunu sağlayıcı egzersizler ile kas gelişimini destekleyici 

çalışmalar yapılır.
• Atlama konma hareketleri yaparken vücut dengesini korumak için gerekli kol ‐

ve bacak pozisyonlarını keşfettirecek hareketler yapılır.
• Oyunlarda öğrencilerin kollarını iki yana açıp kendi etraflarında bir tam tur 

dönerek kişisel alanlarını tanımaları sağlanır.
• Etkinlik öncesi oyun alanının sınırları belirlenerek öğrencilerin genel 

alanlarının farkına varması sağlanır.
• Yüzme dersinde yüzme bilmeyen öğrencilere temel yüzme öğrenme 

hareketleri yaptırılır.
• Suda durabilme ve ilerleme çalışmaları yaptırılır. 
• Yüzme bilen öğrencilere de stil çalışmaları yaptırılır. Ayşe SOYDAŞ

Beden Eğitimi Öğretmeni
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MÜZİK

Simay KARSLIOĞLU
Müzik Öğretmeni

KONULAR :
• “Nasrettin Hoca Yapma” isimli şarkının 
öğrenilmesi

• “Nasrettin Hoca”nın biyografisi ve fıkraları

KAZANIMLAR :
• Müzikte doğru ritmi kullanmak.

• Dil, ritim ve beden ilişkisini geliştirmek.

• Grup oyunlarında yer almak ve dramatize 
yeteneğini geliştirmek.

NASRETTİN HOCA YAPMA
Bir kaşık iki kaşık bir tutarsa yaşadık.

Hoca yoğurdu almış, eşşeğine atlamış

Sonra bir göle varmış, göle yoğurdu çalmış.

Hoca yoğurdu almış, eşşeğine atlamış

Sonra bir göle varmış, göle yoğurdu çalmış.

Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca 
yapma

Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca 
yapma

Hoca ne yapıyorsun? Gölü mayalıyorum.

Hiç göl maya tutar mı, böyle bir akıl var mı?

Hoca ne yapıyorsun? Gölü mayalıyorum.

Hiç göl maya tutar mı, böyle bir akıl var mı?

Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca 
yapma

Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca 
yapma

EKOLOJİ
 HAVA
• Havada bir şeyler uçuşuyor.
• Rüzgârgülü yapımı

Sınıf Öğretmeni
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YARATICI DRAMA
• Sebzeler atölyesi ile sebzenin tohum olarak başlayıp mutfakta son bulan hikâyesine tanıklık edilir.
• Çizgi film kahramanlarının yaşadığı şehre Bay Mutsuz gelir ve tüm kahramanları şehirden 

uzaklaştırır. Kahramanlarımız şehirlerini geri almak için bakalım nasıl maceralar yaşayacak?
• Devin ağzındaki dişler biraz mutsuz… Kötü koşullarda yaşıyorlar ve canları fena halde acıyor. 

Birilerinin deve bunu önlemek için neler yapması gerektiğini anlatması gerek. Bakalım minik 
kahramanlarımız bu işin üstesinden nasıl kalkacak?

• Masmavi gezegeni zor durumda, çünkü kaynakları hızla tükeniyor ve Bembeyaz gezegeninin 
yardımına ihtiyacı var. Ama Bembeyaz gezegenini yardıma ikna etmek gerek. Bu görev de bize düşüyor. 
Bakalım neler olacak?

• “Üzgün Prenses “ masalını canlandırıp çok sevdiğimiz prensesimizi nelerin üzdüğünü, bunu nasıl 
çözümleyebileceğimizi hep birlikte araştıracağız.

Ebru KANDEMİRCİ SEVİM
Drama Yaratıcı Öğretmeni

BİLGİSAYAR
• Mouse kullanımında hâkimiyet çalışmaları yapılır.
• Paint programının da geometrik şekiller ile çizimler yapılır.
• Mine eğitim seti ile sayılar üzerinde çalışmalar yapılır.
• Sebep sonuç ilişkileri üzerine çalışmalar yapılır.
• Zaman yönetimi üzerine çalışmalar yapılır. Begüm DEMİR EFE

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
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BALE
• Ritim çalışmaları,
• 1 ve 2 çizgide duruş, 
• Sahne yürüyüşleri,
• 3 kol pozisyon,
• 6 ayak pozisyondan zıplama,
• Dans koşuları, 
• Parmak ucu yürüyüş, 
• Sırayla yürüyüş çalışmaları yapılır.
• Sınıf noktalarının ve dans figürlerinin öğretilip daire,2 daire, çizgi,2 
çizgi, galop ve sek sek zıplaması, çapraz, sağ ve sol dönüşlerin 
yapılması.

Ksenia BOCHEVAROVA
Bale Öğretmeni

BALE ART TERAPİ
• Geometrik şekiller, mevsimler, sonbahar anlatımı yapılır.
• “Bir Gün Ormanda” interaktif oyun etkinliği yapılır.

GÖRSEL SANATLAR
KONULAR:
1. 'Atatürk' konulu pastel boya çalışması

2. 'Portre Çizimi' çalışması

3. 'Öğretmenler Günü' konulu çalışma

4. 'Renkleri Öğreniyorum'  konulu çalışma

5.  'Meyveler' konulu çalışma

KAZANIMLAR:
1.  Ulu Önder Atatürk'ü tanıma ve Atatürk portresi 
yapma.

2.  Portre çalışmasıyla oran-orantıyı öğrenir.

3. ''Öğretmenler Günü'' konulu çalışma canlı 
renklerle resmedilir.

4. Ana ve ara renkleri tanıma.

5. Meyveleri ve özelliklerini tanıyıp kompozisyon 
içinde resmedilir.

Gülay BURUKOĞLU
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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SATRANÇ
• Satranç eğitimimizde kasım ayında öğrencilere 
satranç oyununun nasıl ortaya çıktığı 
hikayeleştirerek anlatılır.
• Öğrencilere satranç tahtasının ve taşlarının 
tanıtımı şarkılar eşliğinde öğretilir.
• Öğrenmelerinde kalıcılık sağlamak adına 
öğrencilerin aktif katılımı sağlanır.
• Satranç taşlarından ilk olarak kalenin nasıl 
hareket ettiği,  nasıl taş yediği, rakibin taşlarını 
nasıl tehdit ettiği hikâyeler eşliğinde ve kale 
boyaması yapılarak öğretilir.

 Zeynep SALEPÇİ
Satranç Öğretmeni

ALMANCA
Sayın Velimiz,
Bu ayki derslerimizde kol, karın, ayak, bacak ve baş 
gibi vücudumuzun bazı bölümlerini söylemeyi 
öğreneceğiz.

KÖRPERTEILE: Vücudumuzun Bölümleri
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw

• Öğrencilere 
Kopf(baş), 
Schulter(omuz), 
Knie(diz) 
undFuß(ayak) 
kelimelerinin 
geçtiği şarkıdan 
oluşan video 
izletilir.
• Öğrencilerimiz 
KIKUS 
kitabımızın 
yukarıdaki Teddy-
görselinin olduğu 
çalışma kâğıdını 
diledikleri gibi 
boyarlar.
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Öğrencilerimiz kâğıt ve yapıştırıcı kullanarak vücudun belli 
bölümlerini bir araya getirerek yukarıdaki çalışmayı yapıp 
diledikleri gibi boyarlar.

Almanca Öğretmeni
 Ebru GÜN

İNGİLİZCE
LearnwıthOllie

miz,Değerli Velileri
Kasım ayında“LearnwithOllie ” kitabımızın ikinci 
ünitesi olan“ Animals Everywhere” ünitesi 
tamamlanmıştır.
• Bu ünitemizde hayvanların isimlerini öğrenilir. 
Öğrenilen hayvanlarla ilgili hikâyeyi dinlenir. 
Hayvanları ve yaşam alanları sınıflandırılır. 
Hayvanları öğrenirken yer edatları 
işlenir.Hayvanlarla beraber sıfatların İngilizcesi 
öğrenilir.“What is this? ”(An elephant) Is it 
big?Doesthegiraffehavespots?Whichanimal has 
stripes?Whichanimal is plain? gibi sorularla 
çocuklarımızın öğrendiklerini pekiştirmelerini 
sağlanır.

Hedef  Kelimelerimiz; (crocodile, hippo, lion, 
snake, bear, elephant, kangaroo, monkey, tiger, 
butterfly, dinosaur, dog, ant, fish, mouse, shark)
(behind, between, infrontof, nextto)
(long, short, big, small, tall)
(same, different)
(plain, spots, stripes,forest,savannah,sea,numbers)
• Thesnake is behindtherocks/Thesnake is 
betweentherocks/Thesnake is in front of therocks. 
Gibi cümleler ile edatlar ile cümleler kurarlar.
• Proje olarak “FingerPuppets“ konulu proje 
uygulanır.  Çocuklarımız hayvanların resimlerini 
boyadıktan sonra hazırladıkları kuklaları İngilizce 
arkadaşlarına anlatırlar.
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• Hayvanlarla ilgili hafıza oyunu oynanır.
Aşağıda konumuz ile ilgili şarkıların linkleri 
bulunmaktadır.
https://youtu.be/p5qwOxlvyhk
https://youtu.be/pWepfJ-8XU
https://youtu.be/_Ir0Mc6Qilo
https://youtu.be/MCjhynvMunE
https://youtu.be/RAObh4cLDAI

 
   

LearnWithOllie 2

Değerli Velilerimiz,
Kasım ayında öncelikle geçmiş konularımızı tekrar 
edip, kitabımızın ikinci ünitesi olan 
“DeliciousFood” adlı ünitemiz işlenir. Bu ünitede 
bazı yiyecek isimlerini ve bunları sevip 
sevmediğimizi söylemeyi öğrenir. Bunlara ilaveten 
sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri söylemeyi öğrenir. 
4'e kadar olan sayıları tekrar ettik. Ayrıca renkler 
pekiştirilir.

Carrots, chicken, eggs, meat, 1) Yiyecekler: 
onions, potatoes.
2) Renkler: Blue, yellow, green, red, orange, pink, 

purple, white, black, grey, brown.
3) Sayılar: 1, 2, 3, 4.
4) Phrases:  I like (chicken), I don'tlike (eggs). 
It'sunhealthy. Meat is healthy.

Bu ünite ile birlikte ünite şarkımızı ve ünite ile ilgili 
tekerlemeler öğrenilir. İlaveten sınıf içinde gerek 
ısınmak için gerekse öğrenme amaçlı severek 
izlediğimiz videoların linklerini aşağıda sizinle 
paylaşıyoruz. 
https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM
https://www.youtube.com/watch?v=3ku3FueLlV8
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

AKIL OYUNLARI
HIZLI BARDAKLAR OYUNU:
Her bir oyuncu beş renkten oluşan bir bardak seti alır ve önüne dizer. Amaç, ortaya açılan karttaki 

görevi yapmaya çalışmaktır. Kartlardaki objelerin resmedilme şekli, bardakların yan yana mı üst üste mi 
yoksa farklı kümeler halinde mi dizileceğini gösterir. Acaba hangi renk kuş ağacın en üst dalında, hangisi 
en alt dalında duruyor? Bardaklarınızı aynı sırada ve doğru şekilde dizdiniz mi? O zaman hemen zile basın! 
Dikkatli ve en hızlı oyuncu oyunu kazanır. Her yaş grubu için eğlenceli ve hareketli bir oyun!

Oyunun Kazanımları:
· El becerisi, kas gelişimi, el-göz koordinasyonu,
· Tepki becerisi,
· Dikkat ve yoğunlaşma, 
· Sosyal beceri kazanılır.

Sınıf Öğretmeni

Bengü ÖZGÜR & Funda GÖKTEPE  
İngilizce Öğretmenleri

Irmak SAKA
İngilizce Öğretmei
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LEGO ATÖLYESİ

Uğurcan İNAÇ
Lego Öğretmeni

• Haftaların konuları işlenerek etkin 
hikâye çalışmaları yapılır.

• El koordinasyonu geliştirme 
çalışmaları yapılır.

• Yaratıcılığı ve hayal gücünü 
geliştirme çalışmaları yapılır.

EĞLENCELİ BİLİM
5 YAŞ;
DİNOZORLARIN DÜNYASI
KONU KAZANIMLARI
• Dinozor çeşitlerini ve 

özelliklerini tanır.
• Dinozorların çeşitlerini öğrenir
• Dinozorların ne ile 

beslendiklerini öğrenir
• Dinozorların hepsinin farklı 

şekil ve büyüklükte olduğunu 
öğrenir.

6 YAŞ:
GÖRÜYORUM, DUYUYORUM, BİLİYORUM
DENEYLER
• Renk Körlüğü
• Katı Mı ? Sıvı Mı ?
KONU KAZANIMLARI
• Beş duyu organını keşfeder. 

• Deneylerde hangi duyusunu 
kullandığını ifade eder.

UZAY ATÖLYESİ – 1
DENEYLER
• Güneş Sistemi – Gezegen 

Kartları
• Işıldayan Uzay 

Çamuru(Hediye)
KONU KAZANIMLARI
• Güneş sistemini ve Güneş 

sistemi içerisindeki gezegenleri 
tanır. 

· Yıldız tozlarından oluşan bir uzay çamuru 
yapar.

ÇILGIN KİMYA – 1
DENEYLER
• Asit – Baz Ayrımı
• Asit ve Bazı Karıştırıyoruz
KONU KAZANIMLARI
• İndikatör kavramını öğrenir. 
• Asit ve bazları ayırma yöntemlerini kavrar. 
• Günlük hayatta kullanılan asit ve bazı 

deneyimler. 
• İndikatör yöntemlerini keşfeder.

Sınıf Öğretmeni



Kasım 2018 Eğitim Bülteni / 11

HALK DANSLARI

Sedef ÇALIŞKAN
Halk Dansları Öğretmeni

•  Artvin yöresinden “ATABARI” oyununun adım 
çalışmaları ve tekrarı yapılır.

• “KIRIKHAN” oyununun adım çalışmaları yapılır.

DOĞUM GÜNLERİ

MELİS SEZGEN 02.11.2013

METE YÜKSEL  05.11.2014
DEFNE HASDOĞAN  09.11.2012
FURKAN ÖNCÜ 11.11.2013

FATMA REYYAN VARGELOĞLU  14.11.2013
UMUT EGE ÖZKAN 17.10.2012

ONUR EGE VAROL 17.11.2014
POYRAZ GÖKOĞLU  22.10.2012

ONUR AŞKIN  24.10.2012
HÜSEYİN EGE ÇETİNDERE  25.11.2012

MERVE GÜLLÜOĞLU  15.11.2012
ATACAN YALVAÇ  26.11.2012

TUNÇ BAŞARAN  29.11.2012



 www.rotakoleji.k12 tr

Merkez: Yarbay Refik Cesur Caddesi No: 32 Gaziemir/İZMİR
Tel:   Faks: 0(232) 220 26 26 0(232) 220 26 29

Şube 1: Kazımdirik Mah. Üniversite Cad. No:120 Bornova/İZMİR 
Tel:   Faks:0(232) 220 26 36  0(232) 220 26 35

Şube 2: Ankara Caddesi Evka 3 Mah. No:303/4 Bornova/İZMİR
Tel: 0(232) 570 46 70


