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Eylül 2019 Bülteni

ATEŞ GRUBU

AYIN KONUSU: Okulumuz

BU AY DOĞANLAR
ALİ	ÇAĞAN	DURMAZ 02	EYLÜL

POYRAZ	BİLGİÇ 02	EYLÜL

ASYA	RUBALI 04	EYLÜL

ONUR	EMET 07	EYLÜL

ELİF	AKGÜN 10	EYLÜL

NİSA	MACİT 12	EYLÜL

METE	ÇELİK 15	EYLÜL

ELİF	AYŞE	KIYAK

SERAP	YİĞİT
(Sınıf	Öğretmenimiz)

26	EYLÜL

09	EYLÜL

ELİF	ÖZ 30	EYLÜL

EREN	AÇIL 30	EYLÜL

KONULAR

* OKULUM

* Okulumuzu tanıyalım

1-Okulumuzda kimler var? Neler yapıyorlar?

2-Okula niçin geliyorum ve okulda neler yapıyorum?

3-Okulumda nasıl davranmalıyım?



A�leler�n de sürece hazır olmaları çok öneml�d�r. 

Bu süreç �ç�nde a�leler de b�rçok kaygı yaşamaktadır. Bazen a�leler çocuklarından ayrıldıkları �ç�n 
kend�ler�yle �lg�l� suçluluk ve kaygı duyguları yaşarlar k� bu çocuğun ayrılırken duygusal olarak annen�n üzüntü 
ve kaygısını h�ssetmes� anaokuluna uyum sürec�n� zorlaştırmaktadır. Bu nedenle annen�n kararlılığı ve �ç 
rahatlığı çocuğun uyum sürec� �ç�n çok öneml�d�r. Yan� çocuğun anaokuluna başlama sürec�nde annen�n de 
duygusal olarak hazır olması gerekl�d�r. 

Anaokuluna uyum sağlama konusunda yaşanan sorun yalnızca anneden ayrılma zorluğu değ�ld�r. 
Çocukların yen� ortama alışma ve uyum sürec�nde rol oynayan b�rçok faktör vardır. Bu faktörlerden en 
öneml�ler�; öğretmen, akran �l�şk�ler�, ebeveyn tutumlarıdır. Bunların yanı sıra okulun fiz�k� yapısı, çevre 
koşulları vb. faktörler de okula uyum sürec�n� etk�ler.

Öğretmen, akran �l�şk�ler�, ebeveyn tutumları uyumu etk�ler.

Çocuk, anaokuluna başladığı zaman tüm kurallarını b�ld�ğ� a�le ortamından henüz h�çb�r kuralını 
b�lmed�ğ�, tanımadığı k�ş�ler�n bulunduğu b�r ortama g�rmekted�r. Bu yen� durum, çocuklarda uyum sorunu 
yaratab�l�r. Anaokuluna yen� başlayan çocukta, başlangıçta bel�rs�zl�k ve terk ed�lme (ayrılma) kaygısı yaşanır. 
Ancak çocuk ortama alıştıktan ve öğretmenler�n� tanıdıktan sonra kaygılar ortadan kalkar.

ANAOKULUNA BAŞLAMA VE OKULA UYUM SÜRECİ

Çocuklar dünyaya geld�kler� andan �t�baren bulundukları güvenl� a�le ortamından �lk olarak okul önces� 
eğ�t�m� �ç�n ayrılırlar.  Anaokuluna başlama, çocuğun gel�ş�m�ndek� en öneml� adımlardan b�r� olmakla b�rl�kte 
kend�ne a�t �lk sosyal ortamı oluşturma deney�m�d�r. Pek çok çocuk bu dönemde �lk defa ebeveynden ayrı 
kalmaya başlar. Her şey�n yen� ve farklı olduğu, kuralların bulunduğu bu sosyal ortamda yaşananlar çocuklar 
�ç�n çok da kolay değ�ld�r.
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v Çocuk okula b�rl�kte geld�ğ� ebeveyn� yanında ağlıyor, onun g�tmes�ne �z�n verm�yorsa okula bağımlı 
olmadığı b�r k�ş� tarafından get�r�lmel� ve okula düzenl� devam etmes� konusunda ısrarlı olunmalıdır. 
Yakınmaya devam etse b�le sak�n ve kararlı davranılmalıdır.

v A�le çocukla okula gel�ş g�d�ş saatler� �le �lg�l� konuşmalı, sadece bell� b�r zaman d�l�m� �ç�nde okulda 
kalacağı söylemel�. Eğer çocuğu ebeveyn alacaksa, onu alab�leceğ� sürey�, onun anlayacağı ter�mlerle 
anlatıp, o sürey� geç�rmeden almaya d�kkat etmel�d�r.

v Özell�kle �lk günlerde çocuk kapıdan tesl�m ed�l�p kapıdan tesl�m alınmalı, serv�s kullanılacaksa serv�se 
b�nd�r�lmel� ve vedalaşma mümkün olduğunca kısa tutulmalı. Vedalaşmada çocuk ağlamaya başlasa b�le 
ayrılma konusunda kararlı davranılmalı. (Onu öpüp “Ben ş�md� g�d�yorum” dey�n ve ger� geleceğ�n�z� 
söyley�n. Bunun ne zaman olacağını onun anlayacağı ter�mler çerçeves�nde �fade ed�n. Sonra el�n�z� sallayıp 
yolunuza devam ed�n. İy� olduğunu kontrol etmek �ç�n durup arkaya bakmayın.)

v Çocuk anneyle aynı sınıfta durma �ht�yacı duyuyorsa o oyun oynarken anne b�r köşede k�tap, derg� vs 
okuyab�l�r, zamanla uzaklaşma ve güven çalışmalarına devam ed�lmes� yararlı olacaktır. Annes�n�n okulda 
olduğunu h�sseden çocuk kend�n� daha rahat h�ssederek oyunlara katılacak ve b�rl�kte olduğu öğretmen�ne, 
arkadaşlarına güven duyacaktır.

v Durumu açıklarken kullanacağınız �fadeler kısa, net ve kes�n olmalıdır.

Anne ve Babaya Öneriler
v G�deceğ� okul hakkında çocuğa açıklama yapmak ve okulu tanıtmak uyumu kolaylaştırır.

v Okulunun sadece çocukların bulunduğu b�r yer olduğu söylen�p anne ve babaların bulunmadığı, �şe g�tt�ğ� 
açıklanmalıdır.
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v Çocuğun okulu reddetmes� durumunda, büyükanne/büyükbaba g�b� a�leden b�r�n�n çocuktan yana tutum 
göstermes�, ona güç ver�r ve tepk�s�n� büyütür. Okula g�d�ş tüm a�le b�reyler� tarafından desteklenmel� 
ve a�le b�reyler� uyum �ç�nde olmalıdır.

v Uyum sorunları hafta başından hafta sonuna doğru aşağı �vme gösterecekt�r. Ancak hafta sonundan 
sonra bu �vme tepe yapab�l�r. Bu normal b�r süreçt�r. Sabır-sak�nl�k-kararlılık bu sürec� kısaltıcı 
faktörlerd�r.

S�nerj�m Ps�koloj�k H�zmetler
Psk. Ayşe Büşra Gökgöz

Öğretmen, akran �l�şk�ler�,

ebeveyn tutumları

uyumu etk�ler.

A�leler�n de sürece hazır 

                               olmaları çok öneml�d�r. 
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Bu Ay Neler Öğrendik ?
 

AYIN KAVRAMLARI

AYIN OYUNLARI

AYIN DRAMASI

- Şekil Kavramı : Daire - Üçgen

- Renk Kavramı : Sarı - Kırmızı - Mavi - Mor

AYIN ETKİNLİKLERİ

- Sayı Kavramı : 1 ‘den 50 ‘ye kadar ritmik sayma .

                            1 rakamını ve 2 rakamını bağımsız yazma .

- Zıtlık Kavramı : Yumuşak - Sert, Sivri - Küt, Büyük - Küçük

Kirli - Temiz, Mutlu - Mutsuz, Sebep - Sonuç, İçinde - Dışında

Az - Çok, Aynı - Farklı, Eski - Yeni, Önce - Şimdi - Sonra

DENEYLER

- Okula Giden Çocuk Dramsı

- Suyun Kaldırma Kuvveti Deneyi 

- Yüzen Yumurta Deneyi 

- Yanmaz Balon Deneyi 

- Sıcak Soğuk Deneyi 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İtfaiye Haftası

(25 Eylül - 1 Ekim)

- Arkama Geç Oyunu 

- Sincap Ve Ceviz Oyunu 

- Dikkatli Yürüme Oyunu 

- Arkadaşım Gelsene Oyunu 

- Heykel Oyunu - Kitaplardan bilgi öğrenir , 

Sınıftaki çocuklara öğretir. (ÖĞRETMEN) 

- Kitap defteri koyarım, 

Her gün okula taşırım . (ÇANTA) 

- Çocukların yuvası 

Bilgi doludur orası . (OKUL) 

- Katlama Tekniği İle Okul Yapımı 

- Sihirli Boyama Tekniği İle Kalem Boyaması 

- Boyama Çalışması İle Renkli Defter Boyama 

- Okulda İlk Günüm İlk Resmim Başlığı İle Serbest Boyama 

- Kesme Yapıştırma Tekniği İle Okul Çantası Yapımı 

BİLMECE
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Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri

ŞARKI

ŞİİR

PARMAK OYUNU

OKUL SEVGİSİ 

Okulumu pek çok 

Pek çok severim . 

Ayrı kalınca hemen özlerim . 

Okumayı yazmayı öğretir bana. 

Sevgiyi saygıyı öğretir bana . 

Okulumu pek çok , 

Pek çok severim . 

Arkadaşlarımla oynar gezerim . 

Ulusumu yurdumu öğretir bana 

Sevgiyi saygıyı öğretir bana . 

YAŞASIN OKULUMUZ 

Daha dün annemizin 

Kollarında yaşarken 

Çiçekli bahçemizin 

Yollarında koşarken 

Şimdi okullu olduk 

Sınıfları doldurduk 

Sevinçliyiz hepimiz 

Yaşasın okulumuz . 

OKULUM 

Okullar açıldı. 

Etrafa neşe saçıldı. 

Şimdi çocuk sesleri , 

Sınıflara yayıldı. 

Okulumu severim , 

Her gün koşar gelirim. 

Öğretmenim beni sever . 

Hep doğruyu söyler . 

İyi ki büyümüşüm. 

Okula başladım. 

Şimdi çok çalışıp, 

Başarılı olmalıyım. 

ANAOKULUMUZ 

1 ,2,3,4 Sayarız 

Resim yapmak çok kolay . 

Hem çalışır ,hem oynarız . 

Beraber, çekeriz halayı . 

Masallarda gezeriz . 

Neşeli şarkılar söyleriz. 

Derslerimiz bitince , 

Evimize gideriz. 

ANAOKULU 

Ana okulu eve benzer . 

Çiçek evine benim evime . 

Çocuklar kardeşe benzer . 

Süt kardeşine benim kardeşime. 

Öğretmen Anneye benzer , 

Canım Annem , 

Benim Annem . 

ÖĞRETMENİMİZ 

Öğretmenimiz sınıfa girdi

(baş parmak gösterilir) 

Öğrenciler ayağa kalktılar

(bütün parmaklar yukarı doğru kaldırılır) 

Öğretmenimiz günaydın çocuklar dedi

(baş parmak sallanır) 

Öğrenciler günaydın öğretmenim dediler

(bütün parmaklar havaya doğru kaldırılır) 

Öğretmenimiz oturun deyince

(baş parmak sallanır) 

Bütün çocuklar oturdu ve derse başladı

(parmaklar saklanır baş parmak kalır) 

TEKERLEME

ÇIT PIT 

Çıt pıt 

Nerden geldin 

Ordan çık 

Kız saçların kıvırçık 

Sana dedim sen çık. 

ÇOCUKTUM UFACIKTIM 

Bir susayıp , bir açıktım 

Dedim : Dede bana masal anlat 

Dedem dedi : sen anlat 

Ben anlatım , dedem güldü. 

Bil dedem neden güldü ? 

OKULUM 

Okulumun çatısı var

(iki el birleştirilir) 

İçlerinde mini mini çocuklar

(eller yukarı doğru hareket ettirilir) 

Başlarında öğretmen

(baş parmak gösterilir) 

Yanında öğrenciler

(diğer öğrenciler gösterilir) 

Birlikte bahçeye çıktılar

(parmakla yürüme hareketi yapılır) 
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Wishing all of us a good school year.

Dear parents, 

We are glad to introduce you our English language program. This year we are going to teach English to our 

children on daily bases. We strongly believe that acquisition is the best way of learning and we try to create 

enjoyable educatıonal program which teaches our students to use English in their everyday life and develop 

their skills in the most effective way possible. As a team, we do our best to provide our young learners the 

most useful and full of fun learning environment. On monthly basis, we will provide you information about the 

topic of the months and vocabulary expected to Be covered during the educational program and at the end of 

the months we will be happy to send you information with photos so you can have a better idea about lessons 

and activities children did. During first two weeks of September we will have Welcome Back To School 

program which will help our students get ready for the school year and help them to adapt to their learning 

environment. We will be glad to get all feedbacks from you because the learning process is the mutual effort 

of all parties of the process – school, teachers, children and parents. 

Sincerely yours

Mutlu Dunya team and your ESL coordinator Gulmira Aksar

SATRANÇ
Tanışma ve satranç oyununu/sporunu tanıtma konuşmaları ve geçen yıl öğrendiklerimizi hatırlama çalışmaları 

yapıldı. Satranç tahtasının yönleri ve Piyon taşı tanıtıldı. Açılış kuralları ve Kale taşıyla taş alma çalışmaları 

yapıldı.
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The very hungry caterpillar story

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

The very hungry caterpiullar song

https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ

Number song

https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M

Autumn song

https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA

Daily routines

Days of the week song

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

Where are you from song

https://www.youtube.com/watch?v=l6A2EFkjXq4

What's the weather song

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk

How's the weather song

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

Nursery Rhymes

Daily routines
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