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Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal 
gelişiminin hızla geliştiği, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı ve temel alışkanlıkların çocuğa 
kazandırıldığı bir dönemdir. Bu dönemde arkadaşlık ilişkileri çocuklara birçok beceri kazandırır, sonraki 
yaşantıları ve ikili ilişkileri için temel oluşturur. Bu yüzden sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin temellerinden biri 
çocukların arkadaşlık ilişkilerini geliştirebileceği uygun koşulların sağlanmasıdır. 

Okul öncesi eğitimle birlikte çocuklar akranlarıyla daha çok vakit geçirmeye başlar ve sosyal uyumu 
sağlamak için farklı tutumlar ve yaklaşımlar geliştirirler. Örneğin; evde sınır koymakta zorlanılan, istedikleri 
yapılmayınca ağlama tepkisi geliştiren ya da olumsuz tepkiler veren bir çocuk, arkadaşlarıyla oyunda çok daha 
uyumlu ve uzlaşmaya açık bir kişilik yapısı geliştirebilir. Diğer yandan; evde büyüklerin fazla korumacı tutumuyla 
pasifleşen, cesaretini yitiren bir çocuk oyun alanında öğretmeninin de desteklemesiyle zamanla son derece 
atılgan ve katılımcı olabilir. Çocuklar okul öncesi dönemde akranlarıyla kurdukları iletişim biçimleri üzerinden 
kendileri hakkında geri bildirim alır ve sosyal rollerine, konumlarına, cinsel kimliklerine uygun davranışlar 
gösterirler. Böylece sosyal beceri ve empati becerileri gelişir, iş birliği ve rekabet içeren etkinliklere katılmayı ve 
nasıl davranacaklarını öğrenirler. Kazandıkları bu beceriler, onların diğer insanlarla uyum içinde yaşamalarını 
sağlar.

Ço cuklar iç in arkadaşlık i l işki ler i  
çoğunlukla yaş ve cinsiyete göre farklılık 
gösterir. Örneğin; 2-3 yaş arasındaki çocuklar 
için cinsel kimlik, arkadaş tercihi adına önem 
teşkil etmezken, 3-4 yaş arasındaki çocuklar 
daha çok hemcinsleri ile oyun kurmaya 
başlarlar. 5-6 yaşlarda ise çocukların karşı 
cinse ilgilerinin artmaya başladığı ve oyunları 
birlikte kurdukları görülür. 4 yaşa kadar 
genellikle akran ilişkilerinde “itme, vurma, 
ısırma, kötü söz söyleme” gibi davranışlar 
gö zle mlen ir. Bu  o lu msuz davran ışları 
gözlemleyen ebeveynler çocuklarının zarar 
görmesinden korkar ve endişelenir. Ancak 
çocuklar arasında yaşanan bu durumlar normal olarak kabul edilir. Çünkü 3-4 yaş arasındaki çocuklar 
benmerkezci bir yapıya sahiptir ve sosyal becerileri daha tam olarak gelişmemiş olduğundan dolayı kendilerini 
nasıl ifade edeceklerini bilemezler.

Okul öncesi dönemde yaşlara göre arkadaş ilişkilerinin gelişimi incelendiğinde yaş ilerledikçe çocuklarda 
arkadaşlık ilişkilerinin yapısının geliştiği görülmektedir. Bu durumu oluşturan etmenler; arkadaşlarla geçirilen 
zamanın artması, yaşın ilerlemesi ve oyundur. 5 yaştan sonra çocukların anlaşmazlıklarını çözmek için sosyal 
davranışlar ve sözel tartışma gibi farklı stratejiler geliştirmeye başladıkları görülmektedir. 6-7 yaş aralığında ise 
çocukların paylaşma, dostluk ve sempati gibi davranışlar sergilemelerinin yanı sıra, rekabet, kavga ve çatışmalar 
içine girdikleri de gözlemlenebilmektedir. 

Çocukların sağlıklı bir birey olmaları, iyi arkadaşlık ilişkileri kurmaları ve kendilerini doğru bir şekilde ifade 
etmeyi öğrenebilmeleri için ilk ve en önemli görev ailelere düşmektedir. Öncelikli olarak çocuklar yalnız kalmayı 
ve kendilerini oyalamayı öğrenmelidir. Kendi kendine oyalanabilen, oyun kurabilen bir çocuğun hayal dünyası 
da gelişecektir.  Sokakta, parkta veya okulda arkadaşlarıyla yaşamış olduğu sorunları kendisinin çözebilmesi 
için çocuklara fırsat verilmelidir. Anne veya babaların “Ben yarın arkadaşınla ya da öğretmeninle konuşurum.” 
demesi bir çözüm değildir.  Ailede yaşanan sıcak ilişkiler ve aile içindeki iletişim, çocuğun arkadaş çevresinden 
öğrenebileceği olumsuz davranışları engelleyecektir. Çocukların arkadaş ilişkilerinde yaşadığı problemleri ele 
alırken aile yapısını ve aile içi iletişimi de incelemek gerekir. Anne ve baba; çocuğu yeni arkadaşlar edinmesi, 
yaşanacak problemlerin üstesinden gelebilmesi, kendisine uygun arkadaşı seçebilmesi için cesaretlendirmelidir. 
Böylece çocuklar yeni arkadaşlar edinmeyi ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi öğrenecek, özgüvenleri 
gelişecek ve ileriki hayatlarında sağlıklı ve mutlu ilişkiler kuracaklardır.                

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Buse Naz KALE
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
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Sayı kavramı: 13-14-15, İlk-Orta-Son, 
Grafik

Şekil kavramı: Elips

Zıt Kavramlar: Doğru-Yanlış, Hareketli-
Hareketsiz

Yön mekân: Alt-Üst-Orta, Altında-
Üstünde-Ortasında

Miktar: Parça-Bütün 

Zaman: Dün-Bugün-Yarın

Duyu: Tüylü-Tüysüz
Duygu: Korkmuş
Yaşayan Değerler: Hoşgörü

Ayın projesi: Tarih Öncesine Yolculuk
Renk kavramı: Pembe renk tonları             

KAVRAMLAR

• Sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler (parmak oyunu, tekerleme, okuma-yazmaya 
hazırlık çalışması vb.) verilerek aileler bilgilendirilir ve ailelerden bu örnekleri evde çocukları ile 
yapmaları istenir.

• Ailelere aylık bülten gönderilir.
• Ailelerden okula çeşitli artık materyal göndermeleri istenir.

• Ailelerden proje konumuz olan “Tarih Öncesine Yolculuk, Dinozor Çeşitleri, Dinozorun 
Gelişim Evreleri ve Fosiller ” ile ilgili (resim, yazı, kitap vb.) kaynak göndermeleri istenir.

AİLE KATILIMI



EKOLOJİ
         SU
• Suyun öneminden 
bahsedilir.
• Suyun az tüketilmesinin 
önemi ile ilgili bilgiler verilir. 

Sınıf Öğretmeni

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 için 
dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılır. Fiziki etkinliklerde öğrencilerin sağlığına dikkat etmesi 
gerektiği üzerinde durulur, öğrencilerden çalışma alanını belirlemesi istenir ve 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 el-
ayak koordinasyonu geliştirici çalışmalar yaptırılır.

Ayşe SOYDAŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni
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MÜZİK

Simay KARSLIOĞLU
Müzik Öğretmeni

KONULAR: 

- “Yılan” şarkısının dramatize ile öğrenilmesi,

- “Kırlara Doğru” şarkısının öğrenilmesi,

- “Türk Marşı” şarkısının hareketlere 
uyarlanarak öğrenilmesi,

- “Yengeç” şarkısının öğrenilmesi,

- Müzikte hızlı ve yavaş kavramlarının 
uygulamalı olarak öğrenilmesi sağlanır. 

KAZANIMLAR:

- Ritmik hareketleri müzikle bütünleştirerek, 
doğaçlama yeteneğinin kazanılması,

- Müzikte tekrar yöntemi ile akılda kalıcılığın 
artması,

- Müziği dramatize edebilme yeteneğinin 
geliştirilmesi,

- Müzikte hız kavramının anlaşılması,

- Dil, ritim ve beden ilişkisinin geliştirilmesi,

- Çocuğun hayal gücü ve yaratıcılığını 
kullanması,

- Estetik ve motor koordinasyonun 
geliştirilmesi,  

-  Konsantrasyon ve dinleme becerilerinin 
geliştirilmesi sağlanır.  

  KIRLARA DOĞRU

Serin esen rüzgâr, çiçek kokan kırlar

Bekler bizi arkadaşlar yolculuk var

Gümüş dere boyu, soğuk pınar suyu

Bekler bizi arkadaşlar yolculuk var

YENGEÇ

Yengeç kumda dur, yengeç kumda dur

Hadi tak tak vur, hadi tak tak vur

Kıskaç salla kıskaç salla kaç taka taka tak

Kıskaç salla kıskaç salla kaç taka taka tak
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BİLGİSAYAR
• Problemi anlama ve çözüm süreçleri işlenir.
• Problem çözmede algoritma adımları 
anlatılır.
• www.code.org sitesinden kodlama 
çalışmaları yapılır.
• Code.org sitesinden Ders5 ve Ders6 bölümleri 
çalışılır.

• Zaman yönetimi çalışmaları yapılır.
• Sürükle bırak yöntemi ile kod bloklarını 
birleştirme çalışmaları yapılır.
• Neden-sonuç ilişkisi çalışmaları yapılır.
• Sayı çalışmaları yapılır.

Begüm DEMİR EFE
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

YARATICI DRAMA
04-08 Mart: Hindistan ülkesi tanınır. Bu hafta atölye konumuzu Hindistan'ın simgelerinden biri 

olan yılanlar oluşturur. 
11-15 Mart: Hindistan'ın ünlü Ganj nehri ve özellikleri üzerine canlandırmalar yapılır.
18-22 Mart: Hindistan ülkesinin dünyaca bilinen Himalaya Dağları'na zorlu bir seyahat bu 

hafta atölyemizde bizleri bekliyor.
25-29 Mart: Hindistan'ın ünlü mimari eseri Tac Mahal oyunlar ve canlandırmalar eşliğinde 

tanınır.                                                                                                                            
Ebru KANDEMİRCİ SEVİM

Yaratıcı Drama  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,
•  S ah ne  gi ri ş ve çık ı şlar ını n 
öğretilmesi sağlanır.  

Ksenia BOCHEVAROVA
Bale Öğretmeni

BALE ART TERAPİ

• İlkbahar mevsiminin özellikleri 
anlatılır.
• Böcekler dünyasını tanıma ile ilgili 
çeşitli çalışmalar yapılır.
• Çiçek çeşitleri hakkında bilgiler 
edinilir.
• Ağaç türleri tanıtılır.
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GÖRSEL SANATLAR
KONULAR:
1. “Uzay” konulu çalışma,

2. “Soğuk ve Sıcak Renkler” konulu çalışma,

3. “Sulu Boya ile Deneyim” konulu çalışma,

4. “Baskı” konulu çalışma,

5. “18 Mart Çanakkale Zaferi”  konulu çalışma 
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 
çalışma yapılarak 
öğrencilerin ince kas 
gelişimine destek olunur.

4. Baskı çeşitleri öğrenilir.

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

Gülay BURUKOĞLU
Görsel Sanatlar Öğretmeni

SATRANÇ
• Şah çekilirken yapılması gereken üç altın kural öğrenilir:
 Şah çeken taşı almak
 Araya taş koymak (perdelemek)
 Şah ile güvenilir bir kareye kaçmak
• Saldırı hamleleri Chessbase programında gösterilir.
• Güvenli karelerden rakibimize saldırı hamlelerini nasıl gerçekleştireceğimiz öğrenilir.

 Zeynep SALEPÇİ
Satranç Öğretmeni
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ALMANCA
• Das T-Shirt (tişört)
• Das Kleid (elbise)

• Die Schuhe (ayakkabılar)
• Die Hose (pantolon)
• Traurig (mutsuz)
• Glücklich (mutlu)

• Der Apfel (elma)
• Die Birne (armut)
• Die Erdbeere (çilek)
• Der Käse (peynir)

• Die Tomate (domates)
• Die Schokolade (çikolata)
• Das Brot (ekmek)
• Die Gurke (salatalık) kelimelerinin öğrenilmesi 
sağlanır. Almanca Öğretmeni

 Bahar ÇAĞLAR

İNGİLİZCE
Mart ayında “Learn with Ollie” kitabımızın 

yedinci ünitesi olan  “My Five Senses” ünitesi 
tamamlanır.

Beş duyu organımız ve vücudumuzun 
bölümleri öğrenilir. Bu konularla ilgili cümleler 
kurulur. Duyularımız, vücudumuzun 
ilgili bölümleriyle birleştirilir.  Hikâye 
dinlenir, sorular cevaplanır.

• Hedef   kelimelerimiz; hear, see, 
smell, taste, touch, ears, eyes,hands, 
nose, tongue, grandma, Little Red 
Riding Hood, wolf, woodcutter, girl, 
grandad, balloon, dinosaur, grapes, 
toy

Ünitede öğrenilenler pekiştirilmek 
için aşağıdaki sorular kullanılır.

* Is she using her eyes?/Is she 
using her nose?

* Which sense is missing?

* Can you smell it?

* Does it smell good or bad?

* Does it taste good or bad?
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Aşağıda ünitemizle ilgili şarkıların linkleri 
bulunmaktadır.

 https://youtu.be/ZVYJvtwFQmA

https://youtu.be/YVgv1EFJZHc

https://youtu.be/1dmOG-ySDYk

https://youtu.be/-Hr1j6_qTSQ

https://youtu.be/MtwV9Mi_aNk

 https://youtu.be/iA1uLc1uEbI  

 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 sayılarla 
birlikte “How many?” soru kalıbı öğrenilir. 

1) Clothes / Giysiler:
 Shorts, hat, jacket, coat, boots, dress, 
jumper, trousers, T-shirt, buttons, gloves, 
jumper, scarf, shirt, shoes, socks.

2) Weather / Hava durumu:
  Sunny, rainy, windy, cloudy.

3) Numbers / Sayılar: 

 1 … 10 … 16, 17.
  -How many …?

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

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

Bengü ÖZGÜR & Funda GÖKTEPE  
İngilizce Öğretmenleri

Irmak SAKA
İngilizce Öğretmei
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AKIL OYUNLARI
   “BAK BAKALIM! NE DEĞİŞTİ? 

OYUNU”
Kazanımlar 
· Öğrenme ve sosyal becerilerin 

gelişmesi,

· Eşleştirme,

· Gözlemleme ve algılama, 

· Konsantrasyon ve hafıza,

· Sıra bekleme,

· Görsel algı,

· Hız,

· Kazanma ve kaybetme 
becerileri kazandırılır.

Her bir kartın bir tarafındaki resim çok 
küçük bir değişiklikle diğer tarafına da 
çizilmiştir. Örneğin, bir kartta bir çiçek 
açmışken aynı kartın arka tarafında kapalı 
olarak resmedilmiştir ya da bir kartta güneş 
bulutun arkasında iken kartın diğer tarafında 
güneş bulutun üzerindedir. Oyun sırasında bir 
çocuk kartlardan birini ters çevirir ve diğer 
çocuklar ters çevrilen kartın hangisi olduğunu 
bulmaya çalışırlar. Farkı bulan ilk oyuncu 
masanın üzerine dizilmiş olan kartlara 
kendininkinden bir tane ekler. Kartlarını bitiren 
ilk çocuk oyunu kazanır.

Oyun:

Oyuna en küçük oyuncu başlar. Diğer 
oyuncuların tümü elleri ile gözlerini kapatır ve 
en küçük çocuk ortadaki kartlardan birisini ters 
çevirir. “Bak bakalım! Ne değişti?” sorusu ile 
birlikte tüm oyuncular gözlerini açar ve 
olabildiğince hızlı bir şekilde çevrilen kartı 
bulmaya çalışırlar. Her bir oyuncunun yalnızca 
bir tahmin hakkı vardır. Doğru kartı bulan ilk 
oyuncu elindeki kartlardan birini ortaya 
yerleştirir ve kart çevirme sırası bu oyuncuya 
geçer. Eğer hiçbir oyuncu doğru kartı 
bulamazsa, kartı çeviren oyuncu elindeki 
kartlardan birini ortaya yerleştirir ve başka bir 
kartı ters çevirir.                                                           

Sınıf Öğretmeni
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LEGO ATÖLYESİ

Uğurcan İNAÇ
Lego Öğretmeni

• Belirlenen konular işlenir.
• Çocukların konuları hayal dünyalarında 

tekrar oluşturarak ve eklemeler yapmaları 
sağlanarak Legolar ile inşa etkinliği 
gerçekleştirilir.

• Parça bütün ilişkisinden yola çıkılarak 
çocukların hayal dünyaları ortaya çıkarılır.

• Estetik duyarlılık, yaratıcılık ve hayal 
gücünü arttırma çalışmaları yapılır.

• Sosyalleşme çalışmaları yapılır.
• Sebep sonuç ilişkileri üzerine çalışmalar 

yapılır.

• Zaman yönetimi üzerine çalışmalar 
yapılır.

•Orman Haftası ile ilgili çalışmalar yapılır. 
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EĞLENCELİ BİLİM

5 YAŞ:

KONU KAZANIMLARI

SIVILARIN DÜNYASI

DENEYLER 

• Köpük bardak eritme

• Yapışkan kâğıtlar

KONU KAZANIMLARI

• Maddeleri öğrenir.

• Sıvılarla gazların etkileşimini 
deneyimler.

HAYVANLARIN DEĞİŞEN DÜNYASI

DENEYLER 

• Mevsim değişikliklerinde hayvanlar 
posteri

• Kış uykusuna yatan yılan

• Renkli kar (hediye)

 KONU KAZANIMLARI

• Mevsim değişikliklerinde doğada ve 
canlılarda meydana gelen değişimleri fark 
eder.

6 YAŞ:

HAREKETLİ DÜNYA 

DENEYLER

• Dünya Maketi (Gece-Gündüz 
Mevsimlerin Oluşumu)

• Big Bang Büyük Patlama

 KONU KAZANIMLARI

• Bir yılı, mevsimleri, gece ve gündüzü 
öğrenir.

• Dünyanın oluşumunu deneylerle kavrar.

HAVANIN GÜCÜ

DENEYLER

• Rüzgâr Tüpü

• Mini air zooka yapımı

• Hava şoku makinesi (hediye)

KONU KAZANIMLARI

• Havanın bir yer kapladığını deneylerle 
kavrar.

Sınıf Öğretmeni
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HALK DANSLARI

Sedef ÇALIŞKAN
Halk Dansları Öğretmeni

• Öğretilen dans ve oyunların sıralı olarak 
oynanması ve dans koreografisi oluşturulması 
sağlanır.

• Oyun sırasına ve koreografisine göre 
oynanır.

• Sırayla sahne giriş-çıkışları öğrenilir.

• “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı” dans provaları yapılır.
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DOĞUM GÜNLERİ

AHMET KUT 08.03.2013

YAĞIZ SAVAŞ 08.03.2013
FATMANUR YETİŞ 12.03.2013

KUZEY KUÇHAN 03.03.2014

ELA GÖKHAN 13.03.2014
ERALP ÜSTÜNALAN 15.03.2014

DEFNE ÜNAL 30.03.2014
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