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Ekim 2021 Bülteni

RÜZGAR 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

RÜZGAR		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ
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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 : Şişman - Zayıf,  Sağlıklı - Sağlıksız,   Aynı - Farklı - Benzer,   Hızlı - Yavaş,

AYIN ETKİNLİKLERİ

- Yön-Mekanda Konum : Sol - Sağ,  Yukarı - Aşağı,  İleri - Geri

- Duyu Kavramı : Görme - Duyma - Tatma - Dokunma

Koklama- Sesli - Sessiz - Islak - Kuru

- Kızılay bayrağı yapıyoruz

- Bardak baskısı yapıyoruz

- 1 Ekim Dünya Çocuk Günü rozeti

- Evadan hayvan maskesi yapıyoruz

- Kızılay haftası için taç hazırlıyoruz

- Dinozor ve yumurtası sanat etkinliğimiz

- 3 boyutlu Kızılay çadırı sanat etkinliğimiz

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyama etkinliğimiz

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için taç hazırlayalım

- 4 Ekim Hayvanları Koruma günü için taç hazırlıyoruz

- 4 Ekim Hayvanları Koruma günü adlı boyama etkinliği

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayram Atatürk mobili oluşturalım

- Kesme yapıştırma çalışması hayvan figürlerinden parmak kuklası yapalım

- Kendi kedini kendin tasarla/artık materyal kullanarak kedi etkinliğimizi oluşturalım

- Boyut Kavramı : Uzun - Kısa, Büyük - Küçük

- Şekil Kavramı : Daire, Çember

- Sayı Kavramı : 2

- Miktar Kavramı : Ağır - Hafif,  Yarım -Tam,  Boş - Dolu

- Renk Kavramı : Kırmızı - Mavi

AYIN OYUNLARI

- Bayrak yarışı

- Bayrak kapmaca

- Yumurta taşıma oyunu

- Aç kapıyı bezirgen başı

- A sesi ile başlayan nesne ve hayvan söyleme oyunu

BULUT		GRUBU		EYLÜL		AYI		BÜLTENİ

- Ses : ‘’ A ‘’

AYIN DRAMASI

- Müzikli drama (Dinazor)

- Hayvan taklitleri

- Kızılay draması

- Boyum kaç lego ?

RÜZGAR		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

Hareketli - Hareketsiz,  Canlı - Cansız
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AYIN DENEYİ

- Suda açan çiçek

- Zıplayan mısır deneyi

- Yüzen yumurta deneyi

- Arkeolog nasıl olunur

- Bayrak deneyi

Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri

MESLEKLER DEYİMLER VE ATASÖZÜ

- Attan inip eşşeğe binmek

- Ayağını yorganına göre uzatmak

-Polis

-Doktor

-Ressam

-Asker

-Basketbolcu

YENİ KELİMELER

- Polis

- Doktor

- Ressam

- Asker

- Basketbolcu

DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER

1- Mustafa Kemal Atatürk

2- Seyit Onbaşı

3- Nezahat Onbaşı

4- Halide Adıp Adıvar

5- Sinan Şamil Sam

6- Hamza Yerlikaya

7- Mirsad Türkcan

DEĞERLER EĞİTİMİ

- Paylaşmak

- Yardımlaşmak

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

RÜZGAR		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

AYIN HİKAYESİ

- Şirin orman

- Maviş balık

- Bisiklet bik bik

- Sevgiyi görmek

- Kısa çoraplı zürafa

- Balıkları suya attım

- Atatürk'ün çocukluk anısı

- Spor yapalım sağlıklı yaşayalım

ŞARKI

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. 

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet Cumhuriyet En güzel şey Hürriyet (2)

Nice zahmet nice emek Verdi sana bu millet (2)

Gazimin sen en büyük bir Yadigarısın bana (2)

Nice zahmet nice emek Verdi bu millet sana (2)

Dalgalansın her tarafta Şanlı Türkün bayrağı (2)

Korumaktır ve yüceltmek Azmimiz bu toprağı (2)

Bu vatan hiç sensiz olmaz En güzel Cumhuriyet (2)

Milletim böyle demiştir Ya Ölüm ya Hürriyet (2)
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MİNİ MİNİ HAYVANLAR

Aç kalmış köpekçik hem de üşümüş

Sahibi onu terk etmiş bak ne üzülmüş

Hmmmmmmmm

Düşüncesiz insanlar

İyi biri olamazlar

Köpüşleri terk etmeyin onlar sevgisiz yapamazlar

Minik kediciği bilmem kim üzmüş

Pisst demişler ona diye herkese küsmüş

Hmmmmmmmmm

Düşüncesiz insanlar

İyi biri olamazlar

Kedilere pist demeyin onlar sevgisiz  yapamazlar

Mini mini hayvanlar 

Sevgisiz yapamazlar

İyi insanlar hayvanları

Her zaman korurlar

ELLER YUKARI

Eller yukarı, eller aşağı

Ve belini salla

Bir adım öne, bir adım geri

Haydi dön etrafında 

Eller yukarı, eller aşağı

Ve belini salla

İki kol yanda, iki kol önde

Haydi dön etrafında

ATATÜRK ÇOCUKLARI

Bir güneş gibi aydınlatırız

Karanlık ufukları

Sevgi, saygı, umut doluyuz,

Doğruluktur yolumuz.

Gözleriz ufukları, başları hep yukarı.

Hem çalışkan hem dürüst

Atatürk Çocukları.

Talas çocuklarıyız,

Sönmeyen ışıklarız.

Doğruluktan şaşmayız,

Seni hiç unutmayız.

Lal la lal la la …

Lal la lal la la …

Seni hiç unutmayız.

Lal la lal la la …

Lal la lal la la …

Atatürk Çocukları..

VÜCUDUMUZU TANIYALIM

Kafamız bir radar gibi dönüyor hep sağa sola dönüyor 

Yukarı kaldır aşağıya indir dikkat et sakın çarpma 

Gövdemiz bir sığınaktır iç organları korur 

Denge sağlar vücudumuzda tam ortasında durur 

Kollarımız ve ellerimiz tutuyor ve kaldırıyor 

Bacaklar ve ayaklarımız vücudumuzu taşıyor 

İskelet bizi dik tutar vücuda hareket katar 

Sarar kaslar kemikleri üzerini örter deri 

Harikadır vücudumuz ona iyi bakmalı

Spor uyku beslenmeyle korumalı

ŞİİR

BAYRAĞIM

Dalgalanır göklerde,

Kırmızı, beyaz rengiyle.

En sevdiğim renktir

Kırmızısı

Gökyüzünden almıştır

Ay ve yıldızını.

Bitmez sevincim mutluluğum

Bayrağımı gördükçe.

KEDİM

Akşam uyur kedim

Sabah karnını doyurur kedim

Uzanıp sevmek isterim

Birden kaybolur kedim

TEKERLEME

BEN BİR DAİREYİM

Ben bir daireyim

Köşem yoktur benim

Etrafına bak şöyle

Neler bana benziyor söyle.”
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PARMAK OYUNU

ALİ HAYVANAT BAHÇESİNDE

Ali yatağında gözleri kapalı uyuyormuş (gözler kapatılır)

Horoz üüüü rüü üü diye ötmüş

Ali kalkmış giyinmiş (giyinme hareketi yapılır)

Hayvanat bahçesine gitmek için yola çıkmış (sağ el parmakları sol el üzerinde gezdirilir)

Yürümüş yürümüş başını kaldırıp bakmış (baş yukarı kaldırılır)

Uçan kuşları, gökyüzünü, güneşi görmüş (taklidi hareketleri yapılır)

Ve yoluna devam etmiş

Yol kavşağına gelmiş (avuç ortasına gelinir)

Karşıya geçmek için sağına bakmış (baş sağ tarafa çevrilir)

İnsanları, arabaların geldiğini görmüş. beklemiş

Soluna bakmış bakkal dükkanlarını,

Manavları görmüş

Arabalar geçince hızla karşıya geçmiş,(avuç ortasından serçe parmağa geçilir)

Hayvanat bahçesine çok yaklaşmış

Merdivenlerden çıkmış,ıh ıh ıh (parmaklardan çıkılır)

Hayvanat bahçesi kapısından içeri grimiş

Miyav ……diye miyavlıyan kedileri ,

Hav…… diye havlıyan köpekleri,

A…..iiii diye eşekleri,fili aslanı,

Deveyi, geyiği,balık ve horozları görmüş

Yorulmuş dinlenmek için çimlere uzanmış (eller başın arkasında kenetlenir)

Gözlerini kapatmış,artık hiçbirşey görmüyormuş (gözler kapatılır)

SAĞLIK

Baş, gövde, bacaklar, (Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir.)

Hepsi benim vücudumda var. (Vücut bütün olarak gösterilir.)

Ona iyi bakarım,

Her gün spor yaparım. (Kollar omuz hizasında açılıp kapanır.)

Yararlı besinlerle, (Yeme hareketi yapılır.)

Vücuduma sağlık katarım.

(Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır.) İKİ YARIM ELMA

DAİRE

Daire daire dairecik

(parmakla avuç için de daireler çizilir)

Ortasın da havuzcuk

(parmakla avuç içine vurulur)

Bir serçe gelmiş su içmiş

(parmak avuç ortasına vurulur yukarı ya kaldırılır)

Sonra pırrrrr diye uçmuş

(ellerle serçenin uçması canlandırılır)
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BİLMECE

- Dışı var içi yok, dayak yer suçu yok. (Top)

- Çok sevilir bu spor dalı,

Vardır takımların pek çok taraftarı.

Penaltı atışlarıdır

Bu sporun en heyecanlı yanı. (Futbol)

- Beşer kişilik takımlar,

Top sürer, pas atar,

Topu çemberden geçirmek için uğraşırlar. (Basketbol)

- İki tarafında ağırlıklar bulunan.

Demir çubuğu kaldırmaktır amaç.

Şampiyon olur en çok ağırı kaldıran. (Halter)

- Sporların en eskilerinden biri,

Tam da pehlivan işi,

Yere yıkmak rakibi. (Güreş) 

- Tavşanın kulağı,

Tavuğun ayağı kadar

Gözlerim kulaklarım da o kadar

Bilin bakalım ne kadar (iki)

- Kocaman bir topa benzerim

Kendi çevremde dönerim

Bilin bakalım ben kimim? (daire)

- Bir siyah bir beyaz kardeşiz yan yana dizi diziyiz

her birimiz ayrı sesteyiz. (Piyano)

- Ben giderim o gider yanımda dum dum eder. (Davul)

- Dört kişiyi, dokununca biri bize dır dır ederiz (Keman)



ÖZEL		MUTLU		DÜNYA		ANAOKULU

75.Yıl Mah. 5349 Sok. No: 9/A Yunusemre / MANİSA  0 (236) 236 10 10 info@mutludunya.net

RÜZGAR		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

- Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası. (Orman)

- Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur. (Tavuk)

- Burnu uzun kulakları kepçedir. Acep neyin nesidir. (Fil)

- Dağda gezer, balı sezer. Tabanı çıplak , kılları ak. (Ayı)

- Dalda durur elde durmaz. (Kuş)

- Nefes ver konuşayım kuşlar gibi öteyim derslere gireyim (Flüt)

- Sekize Benzerim gençlerin sevgilisiyim (Gitar)

- Kıpır kıpır içim hamsidir hemşerim (Kemençe)

- Suda yaşar, pulları ve yüzgeçleri var. (Balık)

- Mavi göklerden indim,

Al atlaslar giyindim,

Küçük olsanız bile

Sizlerde var umudum. (Bayrak)

- Ellerde sallanır,

Camlarda asılır,

Okulun bahçesinde,

Direkte dalgalanır. (Bayrak)

- Düşmanı kovdu,

Cumhuriyeti kurdu. (Atatürk)

- Bahçede kırda dolaşır. Evini sırtında taşır (Kaplumbağa)

- Dört nal üstünde duran bu hayvan. Bazen yük taşır bazen insan. (At)

- Kulağımı burdular telime vurdular ince ince ağlattılar (Saz)
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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 
 

 



SATRANÇ

Satranç Öğretmen�
Süleyman Can İREGÖR

RÜZGAR		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

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:

ARINL  K DU ÜC NO YÇ A SU
IL  TU  M                                                            
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