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Ekim 2021 Bülteni

HAVA GRUBU

BEN KİMİM?

1. Büyüyorum

Vücudumuzun Bölümleri,A. 

Organlarımız,B. 

* Duyu organlarımız ve işlevleri,

* Diğer organlarımız ve işlevleri.

Duygularım2. 

Sevinçlerim,A. 

Üzüntülerim,B. 

Kızgınlıklarım,C. 

KorkularımD. 

İlgi, İstek ve Yeteneklerim3. 

Hoşlandıklarım ve hoşlanmadıklarım,A. 

Yapmak istediklerim ve yapmak istemediklerim,B. 

Becerilerim.C. 

AİLEM VE ÇEVREM

1. Evim ve Ailem

Ailemde kimler var?A. 

Ailem ile paylaş�klarım,B. 

Evimiz ve eşyalarımız,C. 

Soyadımız,D. 

Duygularımız.E. 

Aile İçinde Sorumluluklarımız2. 

Aile bireylerinin görev ve sorumluluklarıA. 

Aile içinde kurallara uyma.B. 

Aile Çevremiz ve Akrabalarımız3. 

Arkadaşlarımız4. 

Niçin arkadaşlarımız var?A. 

Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalı?B. 

Komşularımız5. 

Kimlere komşu denir?A. 

Komşularımızla ilişkilerimiz nasıl olmalı?B. 

AYIN KONUSU: Ben ve Ailem

BU AY DOĞANLAR

DİDEM	TÜRKİLLİ
(Sınıf	Öğretmenimiz)

07	EKİM

KEFADİN	GİRGİN
(Servis	şoförümüz)

20	EKİM

AZRA	GÖK

ZÜBEYİR	KARATAŞ

MERT	ALTUNKAYNAK

EYLÜL	SAYDAM

TOPRAK	ÖZYILDIRIM

YAĞIZ	KEREM	DİLLİ

DEFNE	AŞAR

ADA	SU	AKKUŞ

ATAHAN	HASAN	ERKAN

SADETTİN	DOĞAN

05	EKİM

07	EKİM

12	EKİM

13	EKİM

17	EKİM

21	EKİM

22	EKİM

22	EKİM

29	EKİM

29	EKİM
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Çocuğun kişiliği, öncelikle aile içinde anne-babası ile etkileşimi sonucu gelişir. Çocuğun kişilik 
gelişiminde 0-6 yaş en önemli dönemdir. Anne -baba-çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın 
tutumlarına bağlıdır. Çocukluk yıllarında anne-babadan ve çevreden alınan geribildirimler, çocukla 
ilgili yapılan yorumlar, insanlarla olan ilişki ve deneyimler gelecek yaşamda girişkenlik, utangaçlık, 
saldırganlık gibi farklı kişilik özelliklerinde belirleyici olacak�r.

 

Anne Baba Tutumunu Etkileyen Başlıca Faktörler
 

�
 

Anne
 

ve
 

babanın
 

zihinlerinde
 

nasıl
 

bir
 

çocuk
 

istedikleri,
 

�
 

Toplumun
 

kültürel
 

değerleri,
 

�
 

Anne-babanın
 

ye�şme
 

biçimi,
 

�

 

Ailenin

 

sosyoekonomik

 

durumu,

 

�

 

Çocukların

 

sayısı,

 

�

 

Çocuğun

 

cinsiye�,

 

�

 

Çocuğun

 

yaşı,

 

�

 

Sınırlar.

 

Olumsuz Anne-Baba Tutumları

 

1.

 

Aşırı Koruyucu ve Kaygılı Anne-Baba Tutumu

 

Bu tarz tutumu benimseyen anne-baba sürekli çocuğa müdahale eder. Aşırı koruyucu davranışlar 
söz konusudur. Çocuğa bir bebek gibi davranılır.

 

Çocuk,

 

anne-babası

 

tara�ndan “sen yapamazsın, daha küçüksün”

 

gibi engellemelerle karşılaşır. 
Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne-baba tutumudur.

 

Bu tutumla ye�ş�rilen çocuklarda

 

bağımlı

 

kişilik

 

vardır. Dış dene�m çok fazladır. Çocuk kendi 
başına karar vermede güçlük yaşar. Bu tutum çocuğun bireyselleşme çabasını engellemektedir.

 

2.

 

Aşırı Baskıcı ve Otoriter Anne-Baba Tutumu

 

Anne-baba bu tutumda baskıcı bir tutum içerisindedir. Çocuktan kendilerine itaat etmesini bekler. 
Aile içinde korku hâkimdir

 

ve çocuk korku ile büyür.

 

Ailede yüksek baskı ve ka� disiplin olduğundan,

 

çocuklarda kendini kabul etme zorlaşır, 
uyumsuzluk görülür. Çocuk evde anne -babasında gördüğü olumsuz tutumları okulda arkadaşlarına 
uygulamaya çalışır. Ayrıca ,

 

devamlı eleş�rilen bu çocuklarda saldırgan davranışlar ortaya çıkabilir.

 

3.

 

Sınırsız Özgürlükçü Anne-Baba Tutumu

 

Bu anne-baba tutumunda aşırı hoşgörü ve düşkünlük vardır. Evde patron çocuktur ve her dediği 
yapılır. Bu tutumla ye�şen çocuklarda doyumsuzluk ve bir iç boşluk vardır. Kuralsızlığa alışan çocuklar, 
okuldaki kurallarla karşılaşınca okula ve arkadaş çevresi ne uyum sağlamakta zorlanabilir. Bencil, 
sorumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen ve sabırsız olabilirler. Sosyal ortama 
girdiğinde ve her istediğinin olmadığını gördüğünde hayal kırıklığına uğrar. Kendi içine çekileb ilir ya da 
saldırgan olabilir. Her istediklerini yap�rmayı alışkanlık haline ge�rir ve zamanla kural tanımazlar.

 

   

4.Mükemmeliyetçi Anne-Baba Tutumu

 

Mükemmeliyetçi tutumda anne-baba her şeyin en iyisini çocuğundan bekler. Kendi 
gerçekleş�remediği yaşan�ları çocuğunun gerçekleş�rmesini ister ve çocuk olduğu gibi kabul 
edilmez. Aile, bedensel ve zihinsel yönden beklen�leri karşılaması için çocuğu kapasitesinin çok 
üstünde eği�mlere tabi tutar. Çocuğa bütün çocukça davranışlar yasaklanır. Arkadaş seçimi de aileye 
ai�r.

 

ANNE-BABA	TUTUMLARI	VE	ÇOCUĞUN	KİŞİLİK	GELİŞİMİ	ÜZERİNDEKİ	ETKİLERİ	
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Psk. Selin ZEYBEK

Mükemmeliyetçi anne-baba tutumuyla ye�şen çocukların fikirleri genelde çok ka�dır. Bir şey veya 
kimse ya çok olumlu, ya da çok olumsuzdur. Her işte en iyi ve en üstün olmak ister. Fakat istediği 
seviyeyi yakalamayınca hayal kırıklığına uğrar ve çalışmayı tamamıyla bırakabilir. Yetersizlik duygusu 
gelişir.

 

5.
 

Tutarsız
 

Anne-Baba
 

Tutumu
 

Anne-baba tutumları arasında en olumsuz tutumdur. Bu tutumda anne -baba yukarıda sayılan 
tutumları

 
zaman zaman uygular. Belli bir tavır ve tutarlılık yoktur.

 

Tutarsız anne-baba tutumuyla ye�şen çocuklar nerede ne yapacağını bilemez. Hangi tepki ile 
karşılaşacağını bilemediği için kaygılıdır. Bu durum kendini güvende hissetmesini engeller. Kendi 
görüş ve düşüncelerini aktaramaz. Zamanla çevrelerindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden 
şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliş�rebilir.

 

Olumlu Anne-Baba Tutumu

 

Demokra�k

 

Anne-Baba

 

Tutumu

 

Ebeveyn tutumları içinde en ideal olanıdır. Anne -babanın çocuğu kabulü, sevgi ve sevecenlikle ele 
alması, çocukla ilgilenmesi şeklinde davranışa yansımaktadır. Kabul eden anne -baba çocuğun ilgilerini 
göz

 

önünde tutarak onun yeteneklerini geliş�recek ortamı çocuk için hazırlar.

 

Kabul gören çocuk genellikle sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal 
açıdan dengeli ve mutlu bir bireydir.

 

Aile her şeyden önce çok iyi bir rehberdir. Çocuğa yol gösterilir ama alacağı kararlar konusunda 
serbest bırakılır. Alterna�f ler

 

sunulur. Seçim çocuğa ai�r. Çocuk seçiminin sorumluluğunu alır. Böyle 
bir ailede evde-toplumda kabul edilen ve edilmeyen davranışların sınırları bellidir. Çocuk neyi nerede 
yapacağını veya yapmayacağını bilir. Ev ve toplum kuralları çocuğa anla�lır. Her şeyden önce anne -
baba iyi bir

 

modeldir.

 

Çocuklarında görmek istemedikleri davranışları kendileri de yapmazlar. Çocuk 
sınırlar içinde özgürdür.

 

Demokra�k ve güven verici bir ortamda ye�şen çocuk, kendine ve çevresine saygılı, sınırlarını 
bilen, yara�cı, ak�f, girişken, sağlıklı ilişkiler kurabilen, saygılı, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, uyumlu 
bir birey olarak ye�şir.

 

Sinerjim Psikolojik Hizmetler
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Bu Ay Neler Öğrendik ?
 

AYIN KAVRAMLARI

- Zıt Kavram : Sağlıklı – Sağlıksız, Şişman – Zayıf, Sert – Yumuşak, Hızlı – Yavaş,  Tek – Çift,  Aynı – Farklı, 

- Uzun – Kısa, Doğru – Yanlış

AYIN ETKİNLİKLERİ

- Duygu Kavramı : Mutlu - Üzgün, Kızgın - Şaşkın - Heyecanlı

- Ördek maskesi

- Sevimli inek

- Atatürk çerçevesi

- Kuş yemliği

- Plastik şişeden horoz yapımı

- Yuvarlama tekniği ile Türk bayrağı

- Boyut Kavramı : Büyük - Küçük - Orta

- Şekil Kavramı : Daire 

- Miktar Kavramı : Tam - Yarım,  Az - Çok

- Mevsim Kavramı : Sonbahar Mevsimi

- Renk Kavramı : Kırmızı

AYIN OYUNLARI

- Duygu topu

- Top taşıma oyunu

- Kim yok oyunu

- 1-2-3 bum

- Büyü büyü

- İsmini söyle zıpla

- Panduf bulma

AYIN DRAMASI

- Yağmur damlası

- Hayvan taklitleri

- Sabah uyandım ne yaptım ?

- Erken yatarım erken kalkarım

KUKLA SAATİ

HAVA		GRUBU		EYLÜL		AYI		BÜLTENİ

- Hayvanları Koruyalım 

KARAKTER ve DEĞERLER EĞİTİMİ

- Nezaket ve görgü kuralları

AYIN HİKAYESİ

- Yaralı kuş

- Kurt ailesi

- Kısa çoraplı zürafa

- Tavşan ile kaplumbağa

- Kırmızı fili gördünüz mü?

- Köpeğimi arıyorum gören var mı ?

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

- DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ (Ekim ayının ilk pazartesi günü )

- 04 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

- 29 EKİM-04 KASIM KIZILAY HAFTASI

- Duyu Kavramı : Islak - Kuru,   Tatlı - Tuzlu,   Ekşi - Acı,   Kokulu - Kokusuz 
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Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri

ŞARKI

Serbest zaman etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendini ifade etmesini sağlama, yardımlaşma,

paylaşma, işbirliği, başladığı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma, sorumluluk alma, problem çözme, 

neden-sonuç ilişkisi kurma açısından çok önemlidir.

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

 

Doğadan toplanan yapraklar incelenir, bu yaprakların bazıları kurutulur. Gözlemlenen durumların sebepleri

hakkında konuşulur. Çeşitli bitkiler incelenir, benzerlikler ve farklılıklar hakkında konuşulur.

İncelemelerde büyüteç kullanılır. (Ağaçlardan dökülen yapraklar, palamut  meyvesi,

çaltı dikenleri, çam kozalakları, çam iğne yaprakları..)

FEN ve DOĞA

HAVA		GRUBU		EYLÜL		AYI		BÜLTENİ

SONSUZA

Kırmızı bayrağım, 

Atatürk'ten emanet 

Kırmızı bayrağım,

Gökte dalgalanıyor 

Sonsuza sonsuza, 

Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız 

Sonsuza sonsuza, 

Sonsuza dek onu koruyacağız 

Kurtuluş savaşında,

Birlik oldu bu millet

Tek bayrak tek yürek,

Kuruldu cumhuriyet

Sonsuza sonsuza, 

Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız 

Sonsuza, sonsuza,

Sonsuza dek onu koruyacağız.

BEYAZ TAVŞAN

Ben beyaz bir tavşanım 

Çok da hızlı koşarım 

Kırlarda bir yuvam var 

Ben orada yaşarım 

Sabah kalkarım erken 

Önce yüzümü yıkarım 

Bir havuç bir lahana 

Kahvaltımı yaparım 

Zıp zıp zıp zıp

Zıp zıp zıp zıp 

Kırlarda ben koşarım 

Renkli renkli çiçekler 

Onlar benim dostlarım 

Koş koş tavşan

Koş koş tavşan

Durma yuvanda 

Koş sen kırlarda

HAYDİ ORMANA GİDELİM 

Haydi ormana gidelim, doğayı keşfedelim 

Gözlerimizi kapatıp, dikkatli dinleyelim 

Şu çalının arkasından değişik bir ses geldi...dedi... 

Bil Bakalım o neydi? 

KURBAĞA aferin sana.

(hayvan sesleri eklenerek

şarkı çeşitlendirilir.)

CUMHURİYET ÇİÇEKLERİ

Biz renk renk binbir çeşit

Cumhuriyet çiçekleriyiz

Yurdumun dört yanında 

Cumhuriyeti bekleriz

Biz arılar gibi çalışkan

Kelebekler gibi özgür

Kuşlar gibi neşeli

Biz Cumhuriyet çiçekleri..

TEKERLEME

BEN KÜÇÜK KAPLANIM

Ben küçük kaplanım

Taştan taşa atlarım

Minderleri görünce

Üstlerine zıplarım
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PARMAK OYUNU

AT ALKIŞI

Atlar ormanda yavaşca yürüyor

Tıkır tıkır da tıkır (3)

Aaaa!! O da ne? Bir Taşlık.

Taşlığın Altından Geçemem

Üstünden Geçemem

Ama İçinden Geçebilirim

Tıkır tıkır da tıkır (3)

Aaaa!! O da ne? Bir Çimenlik.

Çimenliğin Altından Geçemem

Üstünden Geçemem

Ama İçinden Geçebilirim

Yürümeye Devam Ettim

Tıkır tıkır da tıkır (3)

Aaaa!! O da ne? Bir Bataklık.

Bataklığın Altından Geçemem

Üstünden Geçemem

Ama İçinden Geçebilirim

Tıkır tıkır da tıkır (3)

Aaaa!! O da ne? Bir Asma Köprü.

Asma Köprünün Altından Geçemem

Üstünden Geçemem

Ama İçinden Geçebilirim

Tıkır tıkır da tıkır (3)

Aaaa!! O da ne? Bir dev

AMA BEN DEVLERDEN KORKMAM Kİİ..:)

TIRTIL

Tırtılın bir gün canı sıkılmış

Başlamış ağaca çıkmaya

(Parmaklar kolun üzerinde yürütülür)

Tıkır da tıkır, tıkır da tıkır

Tırtılın karnı çok acıkmış

Kopartmış oradan bir yaprak

(Koparıp yeme hareketi yapılır)

Başlamış yemeye

Çıtır da çıtır, çıtır da çıtır

Tırtıl bir şarkı sesi duymuş

Başlamış oynamaya

(Oynama hareketi yapılır)

Şıkır da şıkır, Şıkır da şıkır

BİLMECELER

- Uzun kulaklı kısa kuyruklu (Tavşan) 

- Burnu uzun kulakları kepçedir

Acep neyin nesidir (Fil) 

- Minicik sivri burunlu Peynir düşkünü (Fare) 

- Uzun boyunlu, uzun bacaklı,

Desenli giysili küçücük kulaklı. (Zürafa)

- Hem ay hem yıldız var, 

Bir de kırmızı rengi var (Bayrak)

- En büyük Türk , en büyük insan (Atatürk)

SATRANÇ
1)  Piyonların dizilmesi ve piyonlarla oyun oynatıldı. (Piyon savaşları yapıldı)1. hafta:

2)  Kaleler oyuna dahil edilmesi ve hareketlerinin öğrenilmesi.2. hafta:

3)  Piyonlar ve kalelerle oyun oynatılması ve hareketlerin pekiştirilmesi.3. hafta:

4)  Öğrenilen taşların hareketleri tekrar edildi ve fillerin hareketi öğretildi.4. hafta:

Satranç Öğretmen�
Süleyman Can İREGÖR
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OCTOBER ENGLISH LESSON PLAN 

Book: GREENMAN 
Welcome unit The magic forest 

Hello 
What’s your name?  
I am (Sam) 
Greenman, Sam, Nico, Rabbit, Hedgehog, Frog, Stella. 

Story Let’s be friends! 
Key Vocabulary: family, toys, colours.  
Key Language: What’s your name? I am (Sam) 

Phonics S (Stella), F (Frog)…… 

Vocabulary What, is, name, toys, family, teacher, table, chair, 
crayon, pencil 

Oracy What is it? 
Key Language: what is this/who is this? 
It’s a pencil/She is a teacher 

Project Let’s remember? 
Draw, colour and cut. 

Nursery Rhymes  How many fingers  
Channel: Supper Simple Songs 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 
 
Good Morning 
Channel: Maple Leaf Learning 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=-0o79IMmAYE 
 
Baby Shark 
Channel: bounce patrol 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is 
 
Bounce Like a Bunny 
Channel: Bounce Patrol 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=XtHuyUFtY-Y 
 
Numbers and Colours 
Channel: edubuzzkids 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=F0WCdHFAuvg 
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