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Yaratıcılık, doğumdan itibaren desteklenmesi gereken bir
süreçtir. Bebekler, duyuları yoluyla öğrenirler ve keşfetmek için
güvenli ortamlara, özgürlüğe gereksinim duyarlar. Duyular
geliştikçe sunulan aktiviteler (oyunlar), küçük çocuklar için
duyumsal deneyimi destekleyici araçlar olur. Küçük çocuklar,
materyallerle etkin bir şekilde ilişki kurduklarında çok daha iyi
öğrenirler.

Bebeğin doğduğu andan başlayarak çevre ile uyumunu
sağlamak; ailenin, özellikle onunla daha yoğun iletişimde olan
annenin görevidir. Bu nedenle anne; bebeği ne kadar küçük
olursa olsun onunla oynamalı, ona dokunmalı, onu sesli ve sessiz
uyaranlarla tanıştırmalıdır. Küçük ses taklitleri yapmalı, ona ninni
ve şarkı söyleyerek sesli uyaranlar vermelidir. Değişik dokularda ve
renklerde kumaş toplar, dolgu bebekler, mobiller hazırlanmalı;
bebek büyüdükçe ona ait eşya ve oyuncakların bulunduğu
tehlikelerden uzak, oynamaya ve yaratmaya elverişli bir fiziksel
çevre düzenlenmelidir. Seçilecek oyuncaklar onun duyularına seslenmeli, yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalı,
yapılandırılmış oyuncaklar yerine kendi kendine yapıp bozarak, takarak, üst üste koyarak oynayabileceği ve yeni ürünler
yaratabileceği nitelikte olmalıdır. Oyunlarında sadece annesi değil; babası, büyük kardeşleri ve diğer aile üyeleri de rol
almalıdır. Ona önceden yapılmış örnekler sunmak yerine, gerektiği yerde yol göstermek şeklinde küçük yardımlarda
bulunarak etkinliği desteklenmeli, olumlu model olunmalıdır. Çocuklara yeterli zaman verilerek oyunlarını bitirmeleri
sağlanmalıdır.

Aile, dışarıdan satın aldığı oyuncakları ya da diğer materyalleri çocuğa sunmanın yanı sıra evdeki ve çevresindeki
malzemeleri de kullanarak yeni ürünler yaratmak için çocuğunu teşvik etmelidir. Bunun için evde “artık” olarak
nitelendirilecek plastik kutular ve şişeler, kapaklar, tuvalet kâğıdı ruloları, renkli dergi sayfaları, kumaş ve yün parçaları,
eski giysiler, kuru yemiş kabukları, büyük boy boncuklar, düğmeler vb. malzemeler içindeki atıklar temizlenerek sağlıklı
oyun malzemeleri halinde çocuğa sunulmalıdır.

Aile, çocuğu ile birlikte yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat verici geziler düzenlemeli; çocuğa neye bakması,
neyi görmesi, neyi işitmesi gerektiği konularında yol göstermeli ve böylece yaratıcılık için çok önemli olan gözlem yapma
yeteneğini geliştirmesini sağlamalıdır.. Gezi ve gözlemlerin yanı sıra çocukların topladıkları materyaller ile çeşitli
koleksiyonlar oluşturmaları ve bunları geliştirmeleri de sağlanmalıdır.

Aile, bu dönemdeki çocuğun meraklı sorularına bıkmadan ve onun anlayabileceği düzeyde doğru yanıtlar
vermelidir.

Çocuğun bulunduğu ortamdaki çevre çok fazla düzenli olmamalı ve çocuğa düzeni koruması için baskı
yapılmamalıdır. Çünkü çocuklar baskı altında kalmazlarsa yaratıcı özelliklerini kullanarak daha üretken olabilirler. Daha
esnek ve şekil değiştirebilen bir ortam çocuğun yaratıcılığını kullanabilmesine olanak tanır. Çocuğun hayal gücüyle
yarattığı durumlara karışılmamalıdır.

Aile, yaratıcılığın gelişmesinde ev ortamı kadar çocuğun yaşıtlarıyla bir arada bulunmasının da önemli olduğunu
unutmamalı ve zaman geldiğinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumu ile tanıştırmalıdır.

Yapılan çalışmalarda yaratıcı olan çocukların ebeveynlerinin de hayalci, üretken, maceracı oldukları
gözlemlenmiştir. Bu ebeveynlerin fiziksel ceza ve katı kurallar yerine, öğretici yöntemler seçtikleri; düzenli olarak kültürel
etkinliklere katıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda çocuklarına hediye veren ebeveynlerin, çocuklarının
okul aktiviteleri ile ilgilendikleri, öğretici bir tutum takındıkları ve çocuklarına özgürlük tanıdıkları belirlenmiştir.

Çocuğa duygularını ifade etmede kolaylık sağlayacak, oyunlarını zenginleştirecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak
farklı giysi ve kostümleri kullanması için fırsat tanınmalıdır. Bunun için bir kostüm kutusu veya sepeti oluşturulabilir.

“BIRAKIN ÇOCUĞUNUZ TOPRAKLA, ÇAMURLA, SUYLA OYNASIN.

KARA DOKUNSUN, YAĞMURDA ISLANSIN.

KUTULARLA, ŞİŞELERLE, KAPAKLARLA OYNASIN.

SİZİN GİYSİLERİNİZ VE AKSESUARLARINIZI KULLANARAK HAYATI TANIMASINA YARDIMCI OLAN OYUNLAR YARATSIN,
TAKLİTLER YAPSIN.”

Betül TUNCER

Rota Eğitim Kurumları
Anasınıfı Koordinatör Müdürü

YARATICILIĞIN DESTEKLENMESİNDEAİLENİN ROLÜ
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Çocuğunuza Güvende Olduğunu Hissettirin ve Kendine Güven Duymasını Sağlayın.

İster yetişkin olsun ister çocuk, her yaş grubu insan kendisini güven içinde hissetmek ister. Güven
duymanın oturduğu eve güven, geleceğe güven, anneye babaya güven gibi birçok biçimi vardır.

Güven duygusu küçük yaşlardan itibaren desteklenmeli ve çocuğa hissettirilmelidir. En önemlisi
de kendine güven duygusunun verilmesidir. Kendine güveni olmayan bir insanın başkalarına güven
duyması mümkün değildir. Kendine güven duymayan bir insan, tek başına bir iş yapabilme
özelliğinden yoksundur. Örneğin; yemek yeme, kendi temizliğini yapma, kıyafetini seçme ve giyme,
ödevlerini yapma konusunda sürekli başkalarının destek ve önerilerine gereksinim duyar. Her sınıfta
kendine güveni olmaması nedeniyle bildiği sorulara bile parmağını kaldıramayan, anlayamadığı
konuları öğretmenine soramayan birçok çocuk vardır.

Güven duygusundan yoksun olan çocuk mutsuz ve tedirgindir. Bir çocuğun en önemli güven
duygusu, anne ve babasının onu sevdiğinden ve ilgi gösterdiğinden emin olmasıdır.

Çocukta güvensizlik yaratan nedenler özetle şunlar olabilir:

Başka çocuklarla ya da kardeşle kıyaslanmak,

Çocuğu aşırı korumak ve kendi başına iş yapmasına izin vermemek,

Anne baba tarafından, çocuk herhangi bir şeyi yapmadığında, artık onun anne babası
olmayacağı şeklinde tehdit etmek,

Çocuktan mükemmel olmasını beklemek,

Sürekli yapılan işlerde karşılık beklemek gibi ebeveyn tutumlarıdır.

Çocukların kendilerini güvenle ifade edebilmeyi öğrenmeleri için anne babanın görevleri şu
şekilde sıralanabilir:

Çocukların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak, onları yüreklendirmek,

Kendilerini önemsemek,

Değişmeye hakları olduğunu bilmek,

Çocuklarına örnek olmak,

Çocuğa ihtiyacı olan desteği vermek,

Yapıcı eleştiriler yapmak,

Görüş alanını genişletmelerine yardımcı olmak,

Hayata hazırlamak,

Bağımsızlaşmalarına yardımcı olmak,

Kötümserlik aşılamamak,

Sorunlarını çözme yollarını öğretmek,

Duygularını kontrol etmelerine yardımcı olmak,

Karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Güven duygusunu kazanmış bireyler yaratıcı, sosyal etkinliklere katılan, kendisiyle ve çevresiyle
barışık, yeteneklerini kullanabilen bireylerdir.

Çocuklarda Güven Nasıl Gelişir?
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* Ay içerisinde cuma günleri gönderilen ev çalışmalarının çocuklarla birlikte yapılıp

pazartesi günü okula gönderilmesi istenir.

*Ailelerden okula çeşitli artık materyal göndermeleri istenir.

* ”Zaman Projesi” kapsamında ailelerden çeşitli kaynaklar(resimler,kitap,cd, vb.)

göndermeleri istenir.

*Sınıfta gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler (parmak oyunu, tekerleme, oyun,

okuma-yazmaya hazırlık çalışması vb.) verilerek aileler bilgilendirilir ve ailelerden bu

örnekleri evde çocuklarıyla yapmaları istenir.

AYIN SAYISI AYIN RENGİ

Turuncu - -Mor Yeşil

AYIN PROJE KONUSU

ZAMAN

KAVRAMLAR

AYIN ŞEKLİ

Üçgen,
Kare,

Dikdörtgen
Daire,

Yarım daire

* Büyük-Küçük
* Az-Çok
* Tam-Yarım
* Aşağı-Yukarı
* Tatlı-Tuzlu
* Ekşi-Acı
* Sıcak-Ilık-Soğuk
* Taze-Bayat
* Canlı-Cansız
* Hızlı-Yavaş
* Karanlık-Aydınlık
* Eski-Yeni
* Gece-Gündüz
* Dün-Bugün-Yarın
* Sabah-Öğle-Akşam
* Önce-Şimdi-Sonra

AİLE KATILIMI

5 - 6 - 7
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ANASINIFI BRANŞ DERS PROGRAMI

MÜZİK

BEDEN EĞİTİMİ
*Temel hareket becerini kapsayan çalışmalar yapılır.

*Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili tüm etkinlikler yapılır.

*Vücut bölümlerini etkileyen ve denge koordinasyonunu geliştiren çalışmalar yapılır.

*Vücut koordinasyonunu sağlayıcı egzersizler ile kas gelişimini destekleyici çalışmalar yapılır.

*Temel jimnastik yürüyüşleri çalışıldı. Ayı yürüyüşü, topal yürüyüşü, yengeç yürüyüşü, kurbağa
sıçraması, ördek yürüyüşü, tırtıl yürüyüşü vb. yürüyüşler ile kas kuvvet kazanımları gerçekleştirilir.

*Yüzme dersinde yüzme bilmeyen öğrencilere temel yüzme öğrenme hareketleri yaptırılır. Suda
durabilme ve ilerleme çalışmaları yaptırılır. Yüzme bilen öğrencilere de serbest sitilde 6 ayak 1 nefes
çalışmaları uygulanır.

Ayşe SOYDAŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni

Buse SÜTÇÜOĞLU
Müzik Öğretmeni

”Kardan Adam” ve “Yeni Yıl” şarkısı öğrenilir.
Grup halinde hareket etme becerisi,
Şarkı söyleme becerisi,
Beden dilini kullanma becerisi kazandırılır.
Davullarla ses ve ritim tekrarı çalışmaları yapılır.
Öğrencinin müziksel işitme yeteneğini belirleme becerisi kazandırılır.
“Ağaçkakan” şarkısı eşliğinde orff eğitimi yapılır.

KARDAN ADAM
Bir kardan adam duruyor tam evimizin önünde
Elinde çalı süpürge Önünde kömür üç düğme
Kardan adam üşümez soğuktan..
Kardan adam hapşırmaz soğuktan
Gelip geçene bakıyor durmadan selam veriyor
Kuşlar üstüne konuyor o hiç rahatsız olmuyor
Kardan adam üşümez soğuktan..
Kardan adam hapşırmaz soğuktan
Günler günleri izliyor sonunda bahar geliyor
Kardan adam el sallıyor tekrar evine dönüyor
Kardan adam üşümez soğuktan..
Kardan adam hapşırmaz soğuktan

Söz - Müzik : Onur Erol

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Bizlere kutlu olsun
Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Sizlere mutlu olsun
Eski yıl sona erdi
Yepyeni bir yıl geldi
Bu yıl olsun mutlu bir yıl
Bu yıl olsun hey hey
Kardeşiz biz hepimiz
Bitmesin hiç sevgimiz
Aramızda dargınlık yok
Aramızda hey hey
Mutlu olsun insanlar
Mutlu olsun tüm evren
Yeni yılda hep birlikte
Yeni yılda hey hey

YENİ YIL
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BİLGİSAYAR

EKOLOJİ

*Mouse kullanımında hâkimiyet,

*Paint programında renk paletleri,

*Mine eğitim seti ile şekilleri öğrenme,

*www.thecolor.com sitesinde boyama
çalışmaları yapılır.

Begüm DEMİR EFE
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Aralık ayında ekoloji dersinde Karınca Bilmiş ile Bitkileri
öğreniyoruz.

* Bitkilerin büyüme evreleri,

*Bitkinin bölümleri,

* Meyve ve sebzelerin yetişme alanı,

* Ağaçlar ve önemi,

* Ağaç çeşitleri,

*Ağaçlardan elde edilen ürünler,

*Yaprakları inceleme ve yaprak baskısı yapılır.

Aile katılımı çalışması olarak çeşitli yapraklar istenir.

BALE
Aralık ayında bale dersinde yapılacak

etkinlikler:
*Ritim çalışmaları,
*Eş ile çalışmalar,
*Bale adımlarının çeşitlerinin öğretilmesi,
*3 kol pozisyonu alma,

*Bireysel ve grup olarak hareket etme,
*Sıra ile yürüyüş,
*Sınıf noktaları,
*Eş ile dans figürleri,
*Çapraz çalışması yapılır.

Ksenia KIZILKAYA
Bale Öğretmeni
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YARATICI DRAMA
-Bu hafta atölyemizde tekrar

denizaltını keşfe çıkıyoruz. Denizanaları, balinalar,
deniztavşanları ve yengeçlerle tanışılır.

-Mutfaktaki eşyalar evin
sahibinden şikâyetçidir. Çünkü onlara gereken özeni
göstermemektedir. Bütün eşyalar bir araya gelip uzun bir
konuşma yapmamız gerekecektir.

-Şakacı oyuncağımız dışarıdaki
dünyayı merak ettiği için, arkasında onu bulabileceğimiz
ipuçları bırakarak evden uzaklaşmıştır. Görevimiz
ipuçlarını takip ederek onu bulmak ve eve dönmeye
ikna etmektir.

-Bu hafta nesneleri, formları
dışında kullanarak hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacağız.

Bu hafta yolumuz Bremen'e düşüyor. Meşhur mızıkacılar maceralarını bir kez de bizimle
birlikte yaşayacaklar.

-Sirkteki hayvanlar sürekli o zor hareketleri yapmaktan ve kafeslerde yaşamaktan çok
mutsuzdur. Bu işe bir dur demek lazım. Ama yardıma ihtiyaçları var. Onları kurtarmak ve bir daha başka hayvan sirklerinin
açılmaması için bir şeyler yapmak lazım. Atölyemiz de bu soruların cevaplarını arayacağız.

-Mutfaktaki eşyalar evin sahibinden şikâyetçidir. Çünkü onlara gereken özeni
göstermemektedir.Bütün eşyalar bir araya gelip uzun bir konuşma yapmamız gerekecektir.

-Şakacı oyuncağımız dışarıdaki dünyayı merak ettiği için, arkasında onu bulabileceğimiz ipuçları
bırakarak evden ayrılmıştır. Görevimiz ipuçlarını takip ederek onu bulmak ve eve dönmeye ikna etmektir.

-Çocuk olmak çok sıkıcı. Ne yapacağımıza hep başkaları karar veriyor. Bu sıkıntı ile dolanırken,
evin emektar koltuğu dile gelip konuşmaya başlıyor.Bize annemizin, babamızın ve birçok aile büyüğümüzün
çocukluklarına dair anılar anlatıyor.

-Bu hafta yolumuz Bremen'e düşüyor. Meşhur mızıkacılar maceralarını bir kez de bizimle birlikte
yaşayacaklar.

5 Yaş
28Kasım-3Aralık Haftası

05-09 Aralık Haftası

12-16 Aralık Haftası

19-23 Aralık Haftası

26-30 Aralık Haftası

6 Yaş
28Kasım-3AralıkHaftası

05-09 Aralık Haftası

12-16 Aralık Haftası

19-23 Aralık Haftası

26-30 Aralık Haftası

Ebru KANDEMİRCİ SEVİM
Yaratıcı Drama Öğretmeni

GÖRSEL SANATLAR

1. “Portre yapımı”

2. “Maske yapımı”

3. “Yılbaşı kartı yapımı”

4. “Yeni yıl etkinlikleri” yapılması sağlanır.

1. Portre tanıtılır ve pastel boya ile uygulanır.

2. Renkli kartonlarla maske çalışması yapılır.

3. Renkli kartonlarla yılbaşı kartı yapılır.

4. Yeni yıl konulu resim çalışması pastel boya ile
renkli kartonlara uygulanır.

KONULAR KAZANIMLAR

Gülay BURUKOĞLU ÖZHAN
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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SATRANÇ
*Satranç taşlarımızı öğrenmeye Aralık
ayında da hızla devam ediyoruz. Sıradaki
taşlarımız; küçük piyonlar ve güçlü vezir.

Piyonların en eğlenceli, aynı zamanda en
yavaş taşlar olduğunu öğreniyoruz.
Piyonların satranç tahtasında yapabildikleri
iki hareket vardır;düz gider, çapraz yer.
Piyonların bu iki hareketini satranç
panosunda “Piyon Yarışması” düzenleyerek
pekiştirilir.

Piyonların geri gidemeyeceğini, evlerinden dışarı çıktıktan sonra bir daha evlerinin yolunu bulamayacaklarını
hikâyeleştirilerek anlatılır.

Piyon hakkında önemli bir sır öğreniyoruz. Küçük bir taş olmasına rağmen rakibin son karesine gidebildiği
takdirde “Vezir, At, Kale, Fil” taşlarından birine dönüştüğünü belirterek Piyon Terfisi ile aslında piyonların
göründükleri gibi önemsiz ve küçük olmadıklarını görmüş oluyoruz.

Vezir hareketinin, kale ve filin hareketlerinin birleşimi olduğundan bahsedilir.

Vezirin her yöne gitmesi, onu güçlü bir taş yaptığı için vezirimizi rakibimizden korumamız gerektiği üzerinde
durulur.

Vezirin 9 puan olduğunu parmaklarımızla gösterilir.

Vezirle ilgili çok eğlenceli “Tavşan Kaç” oyununu oynanır. Beyaz piyonları tavşan, siyah veziri ise güçlü bir
aslan yapılır. Beyaz tavşanlardan biri sekizinci yataya ulaşırsa, tavşanların (beyazların) oyunu kazanacağını
belirtilir.

Zeynep SALEPÇİ
Satranç Öğretmeni

ALMANCA
1.Hafta  - DieZahlen  ( Sayılar)
1.Eins         2. Zwei        3. Drei  4. Vier  5. Fünf
6. Sechs       7. Sieben     8. Acht9. Neun        10. zehn
EinLied ( bie Şarkı):

https://www.youtube.com/watch?v=9q5VM540Ysk

2.Hafta-     Wie alt bistdu? ( Yaşın kaç?)
ich bin 6 Jahre alt. ( 6 yaşındayım)

3.Hafta  -   DieFarben ( Renkler)
Rot ( kırmızı), rosa ( pembe), grau ( gri)
Grün ( yeşil), braun ( kahverengi), schwarz ( siyah)
EinLied ( bir şarkı):  https://www.youtube.com/watch?v=lxwsCnrX_T8
EinViedo: https://www.youtube.com/watch?v=xeMQs4gSIlU

4.Hafta  -    DieFamile
Mutter ( Mama)  anne,
Vater ( Papa) baba
Opa ( dede) Grossvater
Oma ( nine) Grossmutter

Büge KARAKUM &
Seçil YAZGANOĞLU

Almanca Öğretmeni
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İNGİLİZCE

Değerli Velilerimiz,

Aralık ayında öncelikle geçmiş konularımızı tekrar edip kitabımızın üçüncü ünitesi olan “My
Family” adlı ünitemizi işlenir. Bu ünitede aile bireylerini, ona kadar saymayı, evcil hayvan
dostlarımızı ve geometrik şekillerden üçgen, kare ve daire öğrenilir.

1)Aile bireyleri:
Mommy, daddy, baby, brother, sister, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin

2)Sayılar:
7, 8, 9, 10

3)Evcil hayvanlar:
Dog, cat, bird, fish

4)Geometrik şekiller:

Circle, square, triangle

Bu ünite ile birlikte ünite şarkımız olan “My Family”i ve chant dediğimiz ünite ile ilgili
tekerlemeler öğrenilir. Ayrıca sınıf içinde gerek ısınmak için gerekse öğrenme amaçlı severek
izlediğimiz videoların linklerini aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

https://www.youtube.com/watch?v=diMJIlv-4N0

Değerli Velilerimiz,

Aralık ayında “Home” adlı ünitemize geçiyoruz. Bu ünitemizle birlikte evimizin bölümleri ve yine
evde kullandığımız birtakım eşya ve mobilyaların İngilizce karşılıkları öğrenilir. “Where” soru kalıbı
öğrenilir. Örümcek (spider) projesine geçiş yapılır.

1) Parts of the Home:
Livingroom, kitchen, bedroom, bathroom, closet,

hallway, stairs, diningroom

2) Furniture:
Bed, stove, sofa, sink, toilet, fridge, tv, lamp

3) Extravocabulary:
Upstairs, downstairs, house, garden, window, door,

table, chair

5 Yaş

6 Yaş
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Bu ünite ile birlikte ünite şarkımız olan
“My House''u öğreniyoruz. Ayrıca sınıf içinde
gerek ısınmak için gerekse öğrenme amaçlı
severek izlediğimiz videoların linklerini
aşağıda sizinle paylaşıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=q
O1_qYACNLE

https://www.youtube.com/watch?v=m
V-TnrvUJ9Q

https://www.youtube.com/watch?v=C
qm5wcQe-kE

Burcu & IrmakKAYA SAKKA

İngilizce Öğretmenleri

AKIL OYUNLARI

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.
Tüm aile için eğlenceli ve hareketli bir oyun!

* El becerisi, kas gelişimi, el- göz koordinasyonu

* Tepki becerisi

* Dikkat ve konsantrasyon

* Sosyal beceri

Hızlı Bardaklar Oyunu

Oyunun Kazanımları

Sınıf Öğretmeni
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02.12.2010 Yağmur ATIŞ

03.12.2011 Kaan KAMIŞ

06.12.2010 Rüzgâr Aras YILMAZ

14.12.2011 Oğuz YAĞIMLI

14.12.2011 Kaan YAĞIMLI

15.12.2011 Emin Esat AZAK

17.12.2010 Beyza KIRKAR

DOĞUM GÜNLERİ

LEGO ATÖLYESİ
Lego Atölyesi dersi ile öğrencilerimiz keşfetme ve icat etme duygusunu yaşar. Bireysel

ya da grup çalışmaları ile hayal gücü artan öğrencilerimizin merak etme, araştırma,
öğrenme, soru sorma ve sorun çözme becerileri gelişir.

*Sarı, mavi, kırmızı legoları ayırarak renk gruplamaları

*1-2-3 rakamlarını oluşturma

*Hayvan figürleri ile oynama

* Hayvan figürleri ile çiftlik oluşturma

Sınıf Öğretmeni
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