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Hayat şartlarının değişmesi, yoğun ve uzun süre çalışan ebeveynler, zamanlarının çoğunu
okulda ve okuldan arda kalan zamanlarının çoğunu da kurslarda geçiren çocuklarla birlikte hayat
hem onlar hem de bizler için çok hızlı akmaya başladı. Bu durum zamanımızın olmamasından
yakınmamıza neden oldu. Hal böyle olunca çocukların en fazla duyduğu cümleler: “Haydi, çabuk
olmalısın. Biraz daha hızlı olabilir misin? Bir an önce ödevini yapmalısın. Hemen çantanı
toplamasın.”olmaya başladı ancak yaşadığımızın farkında olmak için anın içinde kalabilmeliyiz. Bu
nedenle hem kendimiz hem de çocuklarımız için farkındalık yaratmanın, anı yakalamanın önemi
büyüktür. Öğrenmeyi ve yaşamayı birbirinden ayırmak mümkün olamaz. Tüm bu koşuşturmaca
içinde sorumluluk sahibi, duyarlı, akademik başarıları yüksek ve kendi ilgilerini, yeteneklerini
keşfetmiş çocuklar yetiştirebilmek için nefes aldığımız zaman ile öğrenmeyi ayrı yerlere koyamayız.

Çocuğunuzun öncelikle kendini ve bedenini keşfetmesini sağlayarak var olan diğer tüm unsurlar
için merakını uyandırmak büyük önem taşır.
Örneğin, tüm aile bireyleri bir araya
geldikten sonra, herkes kendi nefes alış
verişine odaklanarak kendi bedeninizi
keşfederek yola çıkabilirsiniz. Sonraları
dışarıdan gelen kuş seslerini dinlemeye
çalışabilir, yağmurun sesini dinleyebilir,
dışarıya çıkıp kedilerin, köpeklerin neler
yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Tüm bu
etkinlikler çocuğun hem kendine hem de
çevresine olan ilgisini ve merakını artırarak
ö ğ r e n m e y e d a h a a ç ı k o l m a s ı n ı
sağlayacaktır.

Her günün içinde yeni öğrenmeler
saklıdır aslında. Çocuklarımızın akademik
başarılarını arttırmalarının en önemli yolu
öncelikle içlerindeki gücü keşfetmelerini
sağlamaktır. Bir kez keşfetmenin tadına
varan çocuk, merak etmeye devam
edecektir. Hissettiği merak duygusu, soru
sormayı beraberinde getirecek, sorunun cevabına odaklanmayı öğrenmesi kolaylaştıracaktır.
Bilgiler sadece kitaplarda değil, adım attığımız her yerde, her anda ve her alandadır. Çocuklarınızın
kendilerini tanımalarına, duygularını açıklamalarına, kendilerinin farkına varmalarına izin verin.
Onları duygularından dolayı yargılamayın. Deneme yanılma yoluyla öğrenme, en kalıcı
öğrenmelerdendir. Bu nedenle çocuklarınızın hata yapmasına izin verin. Doğa bize kendini
sınırsızca açar, çocuklarınızın doğayla baş başa kalmasına fırsat verin. Hayvanlara, çiçeklere ve
toprağa dokunan çocuk içindeki sevgiyi fark eder, sevgisini tanımasına engel olmayın.

Kendinin farkında olmak, hayatın, öğrenmenin, keşfetmenin, mutluluğun sırrıdır aslında. Mutlu
çocuklar, mutlu bir gelecektir.

MUTLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Psikolojik Danışmave Rehberlik Servisi
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• Ailelerden çocukları ile birlikte
proje konumuz olan “Karıncalar”ile
ilgili evden çeşitli kaynaklar (resimler,
kitap, cd, vb.) getirmeleri istenir.

• Sınıfta gerçekleştirilen
etkinliklerden örnekler (parmak
oyunu, tekerleme, oyun, okuma
yazmaya hazırlık çalışması vb.)
verilerek aileler bilgilendirilir ve
ailelerin bu örnekleri evde
çocuklarıyla yapmaları istenir.

• Ailelerden okula çeşitli artık
materyaller göndermeleri istenir.

AYIN SAYISI AYIN RENGİ
Siyah, beyaz, gri
(Renk tonları-

açık,koyu)

AYIN PROJE KONUSU

Karıncalar

KAVRAMLAR

AYIN GELENEKSEL
OYUNU

Renkli Top

Yüzen-batan

Hareketli-hareketsiz

Yaşlı-genç

Eğri-düz

Sağlam-kırık

Tek-çift

Evcil-vahşi

Duyu:Sert-yumuşak

Mekân:İçinde-dışında

Altında-üstünde

Arasında-arkasında

Yanında-önünde

AİLE KATILIMI

14
15
16

arttırma çalışmaları
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BEDEN EĞİTİMİ
• Oyun ve fiziki etkinliklere katılan çocuktan

vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklamaları
istenir. Kuvvet, sürat, dayanıklılık,esneklik, denge
vb.motorik özellikleri içeren çalışmalarla vücut gelişimi
desteklenir.

• Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çocuğun
sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak dikkat
edilmesi gereken unsurlar çocuğa anlatılır. Fiziki
etkinliklerde öğrencilerin sağlığına dikkat etmesi
gerektiği üzerinde durulur, öğrencilerden çalışma alanını
belirlemesi istenir ve öğrencinin belirlenen alanı ihlal
etmemesi sağlanır.

• Oyun ve fiziki etkinliklere katılan çocuğa dengeli ve
düzenli beslenme alışkanlığı anlatılır. Vücudun çeşitli
pozisyonları alarak kas gelişimini desteklediği
öğrencilere anlatılarak onlardan bunları yapmaları istenir. Düzenli beslenmenin öneminden bahsedilerek
alışkanlık kazandırılma hedeflenir.

• Yüzme dersinde, yüzme bilmeyen öğrencilere temel yüzme öğrenme hareketleri yaptırılıp suda
durabilme ve ilerleme çalışmaları yaptırılır. Yüzme bilen öğrencilere ise sırtüstü yüzme stili ve el-ayak
koordinasyonu geliştirici çalışmalar yaptırılır.

Ayşe SOYDAŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni
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MÜZİK

Buse KAR
Müzik Öğretmeni

“Denizciler'' isimli şarkı öğrenilir.
Kalkın tayfalar yüksek dalgalar
Gemi yalpalar genç kaptan çabalar

Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey

Gemimiz limanda çapamız sularda
Bağlarız ipleri toplarız yelkeni

Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey
Haydi cumparalelli hey ya hey

Merhaba evimiz işte geldik biz
Şarkı söyleriz dans eder güleriz

“Uzaylılar” isimli şarkı öğrenilir.
Biz uzak bir gezegenden gelen yabancılarız
Gerekirse ok oluruz gerekirse top oluruz
Gerekirse bir vida gerekirse bir duvar

Biz uzak bir gezegenden gelen yabancılarız
Gerekirse çok oluruz gerekirse yok oluruz
Gerekirse havada gerekirse sularda

“Wewıllrockyou” şarkısıyla ritim çalışmaları
yapılır.

EKOLOJİ

• Suyun öneminden bahsedilir.

• Suyun az tüketilmesinin önemi ile ilgili bilgiler verilir.

Sınıf Öğretmeni



BİLGİSAYAR
• Problemi anlama ve çözüm süreçleri,
• Problem çözmede algoritma adımları,
• www.code.org sitesinden kodlamaya giriş,
• cCode.org sitesinden Ders1 ve Ders2 çalışmaları yapılır.

Gürkan PALA
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
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YARATICI DRAMA

05-09 Mart:
• Bu hafta Hindistan'da yaşayan mutsuz hayvanlar konuğumuz olacak. Neden mutsuzlar, nerede ve

nasıl yaşamaya mecbur bırakılmışlar. Bizler onlar için neler yapabiliriz? Canlandırmalarımızda bu soruların
cevapları aranır.

12-16 Mart:
• Sevdiklerimizi özel günlerde hediyelerle mutlu etmeyi severiz. Hediye almayı da vermeyi de herkes

sever. Bu hafta atölyemizin konusu dünyada verilmiş en özel hediyelerden birisi. Hindistan'ın ünlü anıtı Taç
Mahal'in hediye ediliş hikâyesi canlandırılır.

19-23 Mart:
• Haftalar boyu Hindistan ülkesi ile ilgili öğrendiğimiz tüm bilgiler ışığında Hindistan topraklarındaki

tablomuzun eksik parçaları bulunur.
26-30 Mart:
• Tanımaya başlayacağımız yeni ülke Yunanistan. Yunan masallarında geçen Zeus'u,Poseydon'u,

Şakacı Pan'ı ve Prometeus'u tanıyarak başlayacağız işe. Bize neler anlatacakları öğrenilir.

Ebru KANDEMİRCİ SEVİM
Yaratıcı Drama Öğretmeni



GÖRSEL SANATLAR

KONULAR:

1. Uzay,

2. Soğuk ve sıcak renkler,

3. Sulu boya ile deneyim,

4. Baskı,

5. 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu çalışmalar
yapılır.

KAZANIMLAR:

1. “Uzay”konulu çalışma ile öğrenciler kendilerini
uzayda hayal ederek hayal güçlerini yansıtırlar.

2. “Soğuk ve sıcak” renkler öğrenilir ve bir arada
kullanılarak çalışmalar yapılır.

3. Farklı tekniklerde çalışmalar yapılarak öğrencilerin ince kas gelişimine destek olunur.

4. Baskı çeşitleri öğrenilir.

5. Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini anlatan resim çalışması yapılır.

Aslıhan KAYAR
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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BALE
Yapılan Etkinlikler:

• Bale sahne selamının yapılması,
• Eş ile çalışmalar yapılması,
• Dans figürlerinin öğretilmesi,
• 6 ayak pozisyonu ile zıplama,
• Polka dans adımlarının öğretilmesi,
• Koreografi oluşturulması,
• Oyunun koreografiye uygun olarak oynanması,
• Sahne giriş ve çıkışlarının öğretilmesi sağlanır.

Ksenia BOCHEVAROVA
Bale Öğretmeni



SATRANÇ
• Satranç taşlarından “At”ın hamlelerini öğrenerek derse başlanır. Atın, “Bir dıgıdık, iki dıgıdık, üç dıgıdık,
dört dıgıdık...” diyerek hareket ettiğini satranç panomuzda sırayla tahtaya kalkarak gösterilir.

• Atın hamlesi'Chessbase'  programında gösterilir.

• Satranç sınıfımızda arkadaşlarımızla karşılıklı oturarak ve elimize sadece atımızı alarak atın hareket
etmesi sağlanır.

• Atın, rakibin taşını nasıl aldığı satranç panomuzda gösterilir ve öğretmenimizin sorduğu sorular
cevaplandırılır.

• Satranç boyama kitabımızdan “At” ile ilgili resimler boyanır.

• Atın hamlesi “L” harfine benzediği için L harfine benzeyen nesneler satranç soru kâğıdımıza işaretlenir.

Zeynep SALEPÇİ
Satranç Öğretmeni

ALMANCA

Aslı ALŞAN
Almanca Öğretmeni

• “Wasgibt's zum Frühstücklied” şarkısı dinlenir.

https://www.youtube.com/watch?v=e9CoiVn_rtc

• •die Marmelade (reçel), der Orangensaft (portakal suyu),

• •Stickerheft (yapıştırma kitabı uygulaması), das Brot (ekmek),

• •die Butter (tereyağ), der Milch(süt),

• •die Kekse (kurabiye), das Ei (yumurta),

• das Wasser (su)kelimelerininöğrenilmesisağlanır.
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İNGİLİZCE
5 YAŞ:
Değerli Velilerimiz,

Mart ayında geçmiş konularımızı tekrar ettikten sonra kitabımızın altıncı ünitesi olan “My Clothes” adlı
ünitemiz işlenir. Bazı giysilerin İngilizce karşılıkları öğrenilir. Hava durumunu sorma ve soruya cevap verme
öğrenilir. Bugüne kadar öğrendiğimiz sayılar ile birlikte “How many?” soru kalıbı öğrenilir.

• Clothes / Giysiler, giyecekler:  Bathingsuit, shorts, sandals, hat, jacket, raincoat, boots, umbrella.
• Weather / Hava durumu:  Sunny, rainy, windy, cloudy.
• Numbers / Sayılar: 1 …10 … 16, 17.
- How many…?

Ünite şarkılarımız olan “My Clothes” ve “chant” ve ünite ile ilgili tekerlemeler öğrenilir. Ayrıca sınıf içinde
gerek ısınmak gerekse öğrenmek için severek izlediğimiz videolar tekrar edilir.



Burcu KAYA
İngilizce Öğretmeni
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https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=Vk85ETFwRVI
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME

Funda GÖKTEPE
İngilizce Öğretmeni

6 YAŞ:
Değerli Velilerimiz,
Mart ayında geçmiş konularımızı tekrar ettikten sonrakitabımızın

altıncı ünitesi olan “OurThings” adlı ünite işlenir. Bu ünite ile birlikte
birtakım şahsi eşyalarımızın İngilizce karşılıkları ve “comparatives” diye
tabir ettiğimiz sıfatların karşılaştırması yapılır.

• Ourthings: Cellphone, laptop, backpack, tablet, necktie, ring,
necklace, hat.

• Comparatives: big-bigger, small-smaller, fast-faster, tall-taller, long-
longer.

• Extravocabulary: store, shoppingmall, sweater, jacket, t-shirt, boots,
shoes, peacock.

Ünite şarkımız olan “My Things'' şarkısı öğrenilir.

AKIL OYUNLARI
CANDY:
• 1-4 kişilik bir oyundur. Bu oyunda dikkat ve hızlı refleks çok

önemlidir. Tatlı ve heyecan dolu Candy, gözlem ve renk
kombinasyonlarını fark etmeye yardımcı olur.

• Şekerler karıştırılıp parlak kısımları yukarı gelecek şekilde yere
dağıtılır. Renkli küpler de yanlarına konulur. Oyunu oynamanın farklı
versiyonları vardır.

1. Versiyon:
Bu versiyonda oyuna başlamadan önce ne kadar şeker

toplanacağı kararlaştırılmalıdır (İlk önce kim beş tane şeker toplarsa
kazanır gibi). Seçilen çocuk bütün küpleri atarak oyuna başlar. Hedef,
küplerdeki renklerle aynı olan şekeri bulmaktır. Oyuncuların hepsi aynı
anda bakar ve doğru şekeri bulan kişi onu diğer oyunculara gösterip
sonra saklar. Herkes sırasına göre küpleri atar.

2. Versiyon:
İlk versiyona benzer ancak bu sefer şekerler alınmaz. Onun yerine

oyuncu doğru şekeri gösterir ve yetişkin bir oyuncu kaç tane doğru tuğla bulunduğunu sayar ve doğru tuğlalar
doğrultusunda puan verir. Bu versiyonda oyuncular oyunun süresini belirler (10 dk. gibi). En çok puan toplayan
kişi oyunu kazanır.

3. Versiyon:
Şekerler oyunculara eşit olarak bölüştürülür. Oyuncular şekerleri açık olarak önlerine koyar. Küpler atılır ve

küplerdeki şekille aynı olan şeker bulunur ve kumaşın ortasına konur. Kim bütün şekerlerden kurtulursa oyunu
kazanır.

Sınıf Öğretmeni



LEGO ATÖLYESİ
• Belirlenen çocuk masalları

işlenir.
• Parça bütün ilişkisinden yola

çıkılarak çocukların hayal
dünyalarındakiler ortaya çıkarılır.

• Çocuklara yaptığı lego
çalışmaları anlattırılır ve çocukların
sunum becerilerini geliştirmeleri
sağlanır.

• Orman Haftası ile ilgili
çalışmalar yapılır.

• Öğrencilerin evleri inşa edilir.

• Öğrencilerin odaları inşa edilir.
• Okul binası inşa edilir.
• Lego Dublo parçaları ile

hayvanat bahçesi yapılır.
• Sosyalleşme çalışmaları yapılır.
• Sebep- sonuç ilişkileri üzerine

çalışmalar yapılır.
• Zaman yönetimi üzerine

çalışmalar yapılır.
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EĞLENCELİ BİLİM

5 YAŞ:

SIVILARIN DÜNYASI

Konu Kazanımları:

• Maddeleri öğrenme alanı öğrenilir.

• Sıvılarla gazların etkileşimi deneyimlenir.

ÇILGIN KİMYA

Konu Kazanımları:

• Maddeleri oluşturan tanecikli yapıyı öğrenip
tanecikli yapının özellikleri keşfedilir.

6 YAŞ:

VÜCUDUM DİK DURUYOR

Konu Kazanımları:

• İskelet sistemi ve bölümleri öğrenilir.

• Kemiklerimiz ve kemiklerimizin yapıları keşfedilir.

• İlik oluşumu öğrenilir ve iliğin yapısı incelenir.

BALIKLI ŞEYLER

Konu Kazanımları:

• Hayvanlar yaşam ortamlarına göre
sınıflandırıldıktan sonra suda yaşayan hayvanlar
incelenir.

• Balıkların yaşam şekilleri öğrenilir.

Sınıf Öğretmeni

Begüm DEMİR EFE
Lego Öğretmeni



Yağmur AVAR 01.03.2012

İpek CENGİZ 13.03.2012

Elif ULUÇAY 14.03.2012

Zeynep Ada TUFAN 15.03.2012

Miray BİLGİTAY 15.03.2011

Burak YÜN 19.03.2012
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DOĞUM GÜNLERİ

HALK DANSLARI
• Öğretilen dans ve oyunların sıralı olarak

oynanması ve dans koreografisi oluşturulması
sağlanır.

• Oyun sırasına ve koreografisine göre
oynanır.

• Sırayla sahne giriş-çıkışlar öğrenilir.

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dans provaları yapılır.

Sedef ÇALIŞKAN
Halk Dansları Öğretmeni
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