
ÖZEL		MUTLU		DÜNYA		ANAOKULU

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

TOPRAK		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

Ekim 2021 Bülteni

TOPRAK 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
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Çocuğun
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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 : Açık - Kapalı

AYIN ETKİNLİKLERİ

- Yön-Mekanda Konum : Yukarı - Aşağı

- Duygu Kavramı : Kızgın

- Okulda İlk Boyamam Etkinliği

- Merhaba Çocuklar Benim Adım Daire Adlı Drama

- Renkli Legolar Adlı Oyun Etkinliği

- Duyu Organlarımız Adlı Kavram Çalışması

- Vücudumuz Adlı Müzik Etkinliği

- Uçurtma Draması

- Boyut Kavramı : İnce - Kalın

- Şekil Kavramı : Çember
- Sayı Kavramı : 5 - 10 arası sayılar

- Miktar Kavramı : Ağır - Hafif

- Renk Kavramı : Sarı

AYIN OYUNLARI

- Saklambaç Oyunu

- Daire Oyunu

- Büyük Adım - Küçük Adım

- Deve - Cüce

- Gece - Gündüz

- Asker Yürüyüşü Oyunu

- Duyu Kavramı : Acı - Ekşi

- Zaman Kavramı : Sabah - Öğle - Akşam

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

TOPRAK		GRUBU		EKİM		AYI		BÜLTENİ

AYIN HİKAYELERİ

- Güneşi Kaybettim

- Kısa Çoraplı Zürafa

- Ağustos Böceği ile Karınca
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Türkçe Dil Gelişimi Etkinlikleri

ŞARKI

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.
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ŞARKI SÖYLE DANS ET

Şarkı söyle, dans et. 

Vur ellerini.

Olmaz olmaz müziksiz bir hayat.

Olmaz olmaz müziksiz bir hayat.

Sağ bacak, sol bacak eller havalanacak.

Sağ dirsek, sol dirsek etrafımızda dönsek.

KARINCA

Bir kar tanesi uçtu uçtu

Karıncanın kafasına kondu kondu

Karınca titredi

Dondu dondu bırrrrrrrrr

Bir kar tanesi uçtu uçtu

Karıncanın kafasına kondu kondu

Karınca titredi dondu dondu bırrrrrrrrr

Karınca karınca senin ne işin var dışarda (Kış Günü)

Karınca karınca senin ne işin var dışarda (Kış Günü)

ELMA KURDU 

Ben bir elma kurduyum

Kıvrıla kıvrıla giderim

Nerde bir elma görsem

Dayanamaz süzerim

Kırt kırt kırt nani nini nom

DAİRE

Daire daire daire

Buldum seni güneşte.

Daire daire daire,

Buldum seni saatte.

Daire daire daire,

Buldum seni erikte.

SOKAK HAYVANLARI

Bir kedi miyav dedi 

İstediği biraz sevgi 

Bir kap su bir kap mama 

Onları sakın unutma

Kışın soğuk havalarda

Yazın güneş altında

Zordur zaten yaşamları

Sokak hayvanları

Bir köpek havhav dedi 

İstediği biraz sevgi 

Bir kap su bir kap mama 

Onları sakın unutma

Kışın soğuk havalarda

Yazın güneş altında

Zordur zaten yaşamları

Sokak hayvanları 

DUYU ORGANLARIM

Onunla günaydın derim,

Konuşur ve şarkı söylerim.

Seni onlarla duyabilir,

Dersimi onlarla dinlerim.

Suyun sıcaklığını

Onunla hissederim.

Annemin kokusunu hissederim.

Çiçeği onunla koklarım.

Sana onlarla bakar,

Her şeyi onlarla görürüm.

Seni duyar gözlerim,

Günaydın der dilim,

Sesini duyar kulağım,

Selam verir ellerim.

Renkli Oyuncaklarım

Renkli renkli

Renkli elbiselerim,

Kırmızıyı severim.

Sarıyı da giyerim.

Renkli renkli

Renkli oyuncaklarım,

Hepsi ile oynarım.       
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ALKIŞLA

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan alkışla. (Şak şak!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan alkışla. (Şak şak!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek istiyorsan

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan alkışla. (Şak şak!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ayağını vur. (Vur vur!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ayağını vur. (Vur vur!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek istiyorsan

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ayağını vur. (Vur vur!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)

Eğer sen de utluysan ve bunu biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek istiyorsan

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan yaşasın diye bağır! (Yaşasın!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan üçünü yap. ( Şak şak! Vur vur! Yaşasın!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan üçünü yap. (Şak şak! Vur vur! Yaşasın!)

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan ve bunu gerçekten göstermek istiyorsan

Eğer sen de mutluysan ve bunu biliyorsan üçünü yap. (Şak şak! Vur vur! Yaşasın!)

PARMAK OYUNU

Parmak

Anne parmak, anne parmak, (Başparmak gösterilerek hareket ettirilir.)

Neredesin? Buradayım, buradayım, bu - ra  - da - yım.

Baba parmak, baba parmak, (İşaret parmak gösterilerek hareket ettirilir.)

Neredesin? Buradayım, buradayım, bu - ra - da – yım.

Kardeş parmak, kardeş parmak (Orta parmak gösterilerek hareket ettirilir.)

Neredesin? Buradayım, buradayım, bu – ra - da – yım.                                                         

Bir elin nesi var? (Ellerden biri parmaklar aşağıda kalacak şekilde sallanır.)

İki elin sesi var. (Eller çırpılır.)

Atatürk bize ne dedi? (Sağ elin işaret parmağı şakağa götürülür.)

Güçlü olun, dedi. (İki elin parmakları birbirine geçirilir.)

Karınca gibi çalışın, (Parmaklar yürütülür.)

Birbirinizi sevin, dedi. (İki el parmak kapalı biçimde göğüs hizasında birbirine yapıştırılır.)

Kocaman fil büyük adımlarla yürüdü yürüdü. (Ellerle yürüme hareketi yapılır.)

Kocaman kulaklarını salladı. (Eller kulaklara götürülür ve el sallama hareketi yapılır.)

Kocaman hortumuyla su içti. (İki el karış şeklinde birleştirilerek burnun önünde sallanır.)

Büyük bir kayaya oturdu. (Kollarla büyük hareketi yapılır.)

Küçük karınca küçük adımlarla yürüdü yürüdü. (Parmaklarla yürüme hareketi yapılır.)

Küçücük antenlerini salladı. (İki parmak sallanır.)

Şöyle bir etrafına baktı, kocaman fili gördü (Etrafa bakma hareketi yapılır.)

Küçük adımlarla yürüdü, küçük bir kayaya oturdu. (Ellerle küçük hareketi yapılır.)  
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GÖKYÜZÜ

İşte gece gökyüzü(Eller gökyüzü işaret edilir.)

Kocaman bir parlak ay(Ellerle daire yapılır.)

Işıl ışıl parlıyor,(Parmaklar oynatılır.)

Işıl ışıl parlıyor.

Sence başka neler var?(Soru sorma hareketi yapılır.)

ÖRÜMCEK

Mini minnacık örümcek duvara tırmandı,

Yağmur yağdı, örümcek saklandı.

Sonra güneş çıktı, her yeri kuruttu.

Ve mini minnacık örümcek duvara tırmandı.

KURBAĞA KARDEŞ                        

Beş küçük kurbağa oturuyor (parmaklar gösterilir)

Biri yüzmeye gitti kaldı dört (yüzme hareketi yapılır)

Biri suya atladı kaldı üç (suya dalma hareketi yapılır)

Üç küçük kurbağa biz ne yapalım dediler 

Bir kurbağa “pek eğlenceli" diyerek suya atladı

Hiç kurbağa kalmadı 

AĞAÇ

Ağacın tepesinde (Okey işareti yapılarak el yukarı doğru hareket ettirilir.)

Vardır bir sincap,

Ceviz kırar. (İki el yumruk yapılıp altlı üstlü birbirine vurulur.)

Yemek yapar. (Yemek karıştırma taklidi yapılır.)

Her gün göremem ki (Eller iki yana açılır.)

Saklar onu anne yaprak. (Eller sol tarafa doğru alkışlanır.)

Saklar onu baba yaprak. (Eller sol tarafa doğru alkışlanır.)

PİNOKYO

Benim güzel tahtacım,

Senden kukla yapacağım.

Testereyle keseceğim.

Gırç gırç gırç gırç, diye.

Çivilerle çakacağım.

Tak tak tak tak, diye.

Çıplak olmaz, giydirelim.

Bir elbise diktirelim.

Bir pantolon bir de şapka,

İşte oldun bir kukla.

Pin pin Pinokyo, ismi de olsun Pinokyo
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TERERLEME

BURUN

Yüzünüzün ortasındayım,

Kokuların farkındayım.

Ama nezle olunca

Hiç durmadan ağlarım.

HİSSEDERİM BEN

Kedinin yumuşaklığını,

Suyun sıcaklığını,

Derim ile hissederim ben.

BİLMECE

İki arkadaş,

Birbirini kovalar.

(GECE-GÜNDÜZ)

Bir salkım üzümüm var,

Yarısı beyaz, yarısı kara.

(GECE – GÜNDÜZ)

Geceleri fener, gündüzleri söner.

(YILDIZ)

Bahçede kırda dolaşır,

Evini sırtında taşır.(KAPLUMBAĞA)

Daldan dala atlarım,

Kuyruğumdan sarkarım.(MAYMUN)

Benim iki pencerem var,

Etrafı etten duvar,

Her gün erkenden açarım,

Gece olunca kaparım. (GÖZLER)
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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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