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Eylül 2019 Bülteni

DENİZ 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?



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.

ANAOKULUNA BAŞLAMA VE OKULA UYUM SÜRECİ

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 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.

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. 

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

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.

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

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.

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

DEĞERLER EĞİTİMİ

AYIN OYUNLARI

- Şekil Kavramı : Daire

- Renk Kavramı : Kırmızı

AYIN ETKİNLİKLERİ

- Zıtlık Kavramı : Uzun - Kısa - Miktar Kavramı : Az - Çok

- Kalem boyama

- Çanta parmak baskısı

- İlk gün el izim

- Temizlik alışkanlığı

- Düzen alışkanlığı

DENEYLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

İtfaiye Haftası

(25 Eylül - 1 Ekim)

AYIN MESLEĞİ

* İTFAİYECİ

- Boyut Kavramı : Büyük - Küçük

İlköğretim Haftası

(Eylül ayının 3.haftası)

HİKAYELER

- Kırmızı Başlıklı Kız

- Tonton ile Ponpon

AİLE KATILIMI

- Ailemiz ile doğadan topladığımız çiçek ve

ağaçlardan dökülen yaprakları

sınıfımıza getirip önce inceliyicez

daha sonra çerçeve yapıyoruz.

- Sayı Kavramı : 1 - 5 arası ritmik sayma

- Kırmızı renkli bonibonları tabağın

içerisine daire şeklinde sıralıyoruz.

Üzerine bir miktar su koyup kırmızı

rengin suya karışımını gözlemliyoruz.

- Kırmızı balon patlatma

- Tren olalım

- Mandal oyunu
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Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri
ŞİİRŞARKI

BİLMECE

ANAOKULUMUZ 

1-2-3-4-5 diye sayarız

Hem çalışır hem oynarız

Resim yapmak cok kolay 

Beraber çekeriz halay

      

Masallarda gezeriz 

Neşeli şarkılar söyleriz

Derslerimiz bitince

Evimize gideriz 

PARMAK OYUNU

KIRMIZI BALIK 

Kırmızı balık gölde 

Kıvrıla kıvrıla yüzüyor 

Balıkçı hasan geliyor

Oltasını atıyor 

Kırmızı balık dinle

Sakın yemi yeme 

Balıkçı seni tutacak

Sepetine atacak

Kırmızı balık kaç kaç 

Kırmızı balık kaç kaç kaç

BİR GÜN OKULA GİDERKEN 

Bir gün okula giderken

Herşeye dikkat ederken

Yolda süslü bir hanım

Yürüdü adım adım

TRA LA LA LA TRALA LA

Bir gün okula giderken 

Herşeye dikkat ederken 

Önde bir ihtiyarcık

Yürüdü yavaşçacık

HIM HIM HIMHIM HIM HIM

- Çok oğlu kızı var, nede tatlı sözü var [ÖĞRETMEN]

- Yaprakları ince ince bilgi saçar herkese [KİTAP]

- Renkli renklidir hepsi resim yaparız onlarla [BOYA]
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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. 

Wishing all of us a good school year.

Dear parents, 

Sincerely yours

Mutlu Dunya team and your ESL coordinator Gulmira Aksar

YILDIZLAR PARIL PARIL PARLAR

Yıldızlar parıl parıl parlar

Güneş gözümüzü yakar

Bulutlar birbirine çarpar

O anda şimşek çakar

Şimşek çaktımı korkarım

Saklanacak yer ararız

Nerde benim çocuklarım ce ceeee
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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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