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Kış mevsiminin iyice kendini hissettirdiği Aralık Ayı’ndan 

herkese ‘Merhaba’ 
Bu ayda da yine keyifli, eğlenceli aktiviteler yapmaya devam 

edeceğiz ama önce Kasım Ayı’nda neler yaptık bir hatırlayalım; 
 

 
 

Küçük Grup Sınıflarımızla; 
“Sağlığımız”, “Haydi Yoğurt Yapalım”, “Görünmez Mürekkep”, “Kırmızı ve Mavi 
Karışıyor”, “Kırmızı ve Sarı Karışıyor” adlı deney,  
“Ağaç Oluyoruz”, “Zıplayan Toplar”, “Deniz Draması”, “Serçenin Kahvaltısı”, 
“Şirin Salyangoz Hikayesi” adlı drama çalışmamızı yaptık. 
“ Ayakkabılarımız Farklı mı?”, “Boncuklarla Renkleri Tanıyorum”, “Şekilleri 
Tanıyorum” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
 

Orta Grup Sınıflarımızla; 
“Ters Çevirme Deneyi”, “Su Dalgalarının Enerjisi”, “Ketçabın Yaptıklarına Bak”, 
“Elektriklenme”, “Hoverkroft” adlı deney,  
“Öndekinin Aynısını Yap”, “Elleriyle Şekil Verme”, “Duygu Sokağı”, “Ağacına 
Sarıl” adlı drama, 
“Kelebek Puzzle”, “Labirent Oyunu”, “Rakamlarla Oynuyorum”, “Saklanan 
Rakamları Buluyorum”, “Nesneleri Sayıyoruz” adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
 

Büyük Grup Sınıflarımızla; 
“Köpüren Dinozor”, “Doğadan Topluyorum Müzik Yapıyorum”, “Koni Araba”,” 
“Fosil Yapımı” adlı deney, 
“Bir Zamanlar İnsanlar”, “Hayalimdeki Gezi”, “Hareketli Makineler”, “Dinozor 
Uyandı” adlı drama, 
“ Fasulye Dişler”, “Düğme Grafiği”, “Kavanozdaki Düğmeler”, “Göldeki 
Kurbağa”, adlı bilim günü çalışmamızı yaptık. 
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Spor salonumuzda yaptığımız törenle ATA’mızı kalbimizde 
yeniden yaşattık.  
Okulumuzdaki Atatürk Köşesi bıraktığımız kasımpatı 
çiçekleriyle doldu. O’nu her zaman sevgiyle andık ve 
anacağız. 
 

Büyük sınıflarımızla, öğretmenlerimizin hazırladığı slaytlar eşliğinde ülkelerden   
“İTALYA”yı tanıdık. 

  
 

  Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;  
  “İTFAİYECİLER” ı tanıdık.  
 
 
 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “KAPLUMBAĞA” yı tanıdık. 
Kaplumbağa yürüyüşleri ve faaliyetleri yaptık.  
 
 
 

Büyük gruplarımızla; “SEK SEK”, orta gruplarımızla “YERDEN YÜKSEK”, küçük 
gruplarımızla “ESKİ MİNDER” adlı geleneksel oyunlarımızı keyifle oynadık. 

 
 

Büyük grup öğrencilerimizle ünlü besteci             
“FAHİR ATAKOĞLU” nu tanıdık. Müzik öğretmenimizin 
slaytlarla hazırladığı sunumu  izledik. Ünlü besteci hakkında 
bilgi edindik, eserlerini keyifle dinledik. 

 
 
Mutfak etkinliğimizde hep beraber “Pizza” yaptık. 
 

“Kitapların Şenliği olur mu?” demeyin. Öyle bir şenlik yaptık ki 
hepimiz çok eğlendik. Okulumuza davet ettiğimiz yazarımız ve 
ekip arkadaşları ile çeşitli etkinlikler yaptık. Büyük ve orta 
grup öğrencilerimizle, “Meraklı Buğday Tanesi” kitabını okuduk. 
Okulumuza kurulan yüzyıllık malzemelerinde olduğu “Tarım 
Müzesini” gezerek inceleme fırsatı bulduk. Küçük grup 
öğrencilerimizle “Çevreci Domates Çeri” kitabını okuyup 
aktivitelere heyecanla katıldık. 
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2.ADIM 
 

6 YAŞ SOSYAL DUYGUSAL BECERİLERi DESTEKLEME, ŞİDDETİ ÖNLEME 
PROGRAMI 

Çocuklarımızın sosyal duygusal becerilerini destekleme ve şiddeti önleme programı 
dahilinde bu ay EMPATİ ünitesi başlığı altında, 

 

 Aynı ya da farklı 
 Kazalar 
 İlgi göstermek ve yardım etmek 

becerilerini derslerimizde çeşitli etkinliklerle ( Kukla Oyunları, Hikaye Kartları, Beyin 
Geliştirme Oyunları) uyguluyor olacağız. 

 
BRANŞ DERSLERİMİZDE BU AY 

 Beden  Eğitimi 
 

 Tenis 
 
     
 
 
 

Büyük Grup 
 Belli bir yüksekliğe 

tırmanma. Tırmanılan 
yükseklikten inme. 

 Denge tahtası üzerinde 
yönerge doğrultusunda 
yürüme. 

 Basit dans adımları 
 Öne yuvarlanma 
 Raket/sopa ile sabit 

topa vurma. 

Orta Grup 
 Belli bir yüksekliğe 

atlama. Belli bir 
yüksekliğe zıplama. 

 Tek ayak üzerinde 
durma ve sıçrama. 

 Atılan topu elleriyle 
yakalama. 

 Basit dans adımları 
 Öne yuvarlanma  

Küçük Grup 
 Öne yuvarlanma, 

minderde yuvarlanma 
 Atlama, konma, 

başlama, durma ile 
ilgili denge 
hareketlerini 
yapabilme. 

 Basit dans adımları 
 Küçük top ile omuz 

üzerinden atış yapma. 
 

Büyük Grup 
 Toplu tenis bilgisini geliştirici oyunlar 

oynanması. 
 Tenis bilgisini geliştirmeye yönelik oyunlar 

oynanması. 
 Forehand tutuşunun öğrenilmesi. 
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Kocaman bir yılın sonuna yaklaştığımız şu günlerde dopdolu geçen senenin               
son ayı da etkinliklerle dolu.. 

 
Sorgulama Ünitelerimiz 

 

Küçük grup öğrencilerimizle “Renklerle dünyayı keşfederiz“ ana fikri kapsamında 
“RENKLİ DÜNYAM” ünitesini araştırarak, gözlem yaparak, sorgulamaya 

başlayacağız. 
Orta grup öğrencilerimizle “İnsanlar duygularını farklı şekillerle ifade ederler“ ana 

fikri kapsamında “DUYGULARIN KEŞFİ” ünitesini araştırarak, gözlem yaparak, 
sorgulamaya başlayacağız. 

 

Büyük grup öğrencilerimizle “BİR ZAMANLAR” ünitesini tüm sorgulama hatları ile 
işlemeye devam ediyoruz. Ardından “Kendi kendimize yetebilme çabamız 

gelişimimizi etkiler” “ ana fikri kapsamında “ÖZBAKIM” ünitesini araştırarak, 
gözlem yaparak, sorgulamaya başlayacağız. 

 
Merak ediyorum, öğreniyorum… 

 

 Drama Çalışmaları 
 
 
 

 
 

 
 

 Deney Çalışmaları 
 

 
 

 

 
 
 

 Bilim günü Etkinlikleri 
 

 

 

Büyük grup 
 Nasıl Yapabilirim? 
 Kurbağa ve Leylekler 
 Temiz Hava Temiz Nefes 
 Yılbaşı Oyunu 
 

Orta Grup 
 Meyve Sepeti 
 Çizgiler 
 Bizim Duygularımız 
 Duygu Heykelleri 
 Duygu Sokağı 
 

Küçük Grup 
 Farklı Toplarla Hayali 

Oyun 
 Fırça Nerede? 
 Hangi Hayvan? 
 Dans Eden Kelebekler 
 Hayalindeki Rengi Seç 

Büyük Grup 
 Füze Yapımı 
 Suda Açan Çiçek 
 Tırmanan Kaplumbağa 
 Toz Avcıları 

 

Orta Grup 
 Sihirli Çay 
 Ses Tutucu 
 Hangi Kapta Daha Çok Su 

Var? 
 Yıldız Yapalım 

 

Küçük Grup 
 Mavi ve Sarı Karışıyor 
 Gökkuşağı Rengarenk 
 Yürüyen Renkler 
 Su Senfonisi 
 
 

Orta Grup 
 Duygu Maskesi 
 Kelebeğimle Uçuyorum 
 Çiçeğimi Buluyorum 
 Tombala 

 

Büyük grup 
 Düğme  Örüntüsü 
 Düğme Yukarı 
 Toplama Makinası 
 Kurbağa Havuza Oyunu 
 

Küçük Grup 
 Müzikli Şekiller 
 Elmadaki Kurtlar 
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 Müzik 

Büyük Grup 
 Besteci Ludwıng Van 

BEETHOVEN’ın 
tanıtılması. 

 Beden perküsyonu ile 
ritm çalışmaları 

 Orf ve ritm aletleriyle 
şarkılara eşlik etme. 

 Org ve müzik aletlerinin 
çocuklarla çalınması. 

 Müzik yolu ile yeni yıl 
coşkusu. 

Orta Grup 
 

 Orff ve ritm aletleriyle 
ritmik çalışmalar 
yapılması. 

 Org ve müzik 
aletlerinin çocuklarla 
çalınması. 

 Müzik yolu ile yeni yıl 
coşkusu. 

 

Küçük Grup 
 

 Orff ve ritm aletleriyle 
ritmik çalışmalar yapılması. 

 Org ve müzik aletlerinin 
çocuklarla çalınması. 

 Müzik yolu ile yeni yıl 
coşkusu. 
 

 Bale 

Büyük Grup 
 Temel ayak pozisyonlarından 

1.pozisyonun gösterilmesi 
 1.pozisyonda diz bükme 

(plie) 
 1.pozisyonda parmak ucuna 

yükselme (releve) 

Orta Grup 
  Temel ayak 

pozisyonlarından 
1.pozisyonun 
gösterilmesi 

 1.pozisyonda diz 
bükme (plie) 

 6.pozisyonda parmak 
ucuna yükselme 
(releve) 

Küçük Grup 
 Temel ayak 

pozisyonlarından 
6.pozisyonun 
gösterilmesi 

 6.pozisyonda diz bükme 
(plie) 

 6.pozisyonda parmak 
ucuna yükselme (releve) 

 Halk Oyunları 

Büyük Grup 
  
 Temel figürlerin 

öğretilmeye devam 
edilmesi 

 Koreografi 
çalışmalarının yapılması 

 El ve koşma figürlerinin 
öğretilmesi 

 

Orta Grup 
 Temel figürlerin 

öğretilmeye devam 
edilmesi 

 Koreografi çalışmalarının 
yapılması 

 El ve koşma figürlerinin 
öğretilmesi 
 

Küçük Grup 
 Temel figürlerin 

öğretilmeye devam 
edilmesi 

 Koreografi 
çalışmalarının yapılması 

 El ve koşma 
figürlerinin öğretilmesi 
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Büyük gruplarımızla bu ay; “HİNDİSTAN” ı 
tanıyacağız. 
 

Orta gruplarımızla meslek tanıtımızda;  
“MÜHENDİS” leri tanıyacağız. 
 
 
 

Küçük gruplarımızla hayvan tanıtımımızda “KİRPİ” yi 
tanıyacağız. 

Geleneksel oyunlarımızdan bu ay büyük gruplarımızla; “MENDİL 
KAPMACA”, orta gruplarımızla “YERDEN YÜKSEK”, küçük gruplarımızla 
“KIRMIZI BALIK” oynayacağız. 

Besteci tanıtımımızda müzik öğretmenimizin 
sunumuyla büyük gruplarımızla birlikte “LUDWIG 
VAN BEETHOVEN” nı tanıyacağız. 

 
 
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutlayacağız.  
Tutumlu olmanın, Türk malı kullanmanın önemini işleyeceğiz. 
 
 
 

Bu ay mutfak faaliyetimizde, hep beraber  
  “YILBAŞI KURABİYESİ” yapacağız. 
 
 

 
 
Bu ay şenliğimizde “YILBAŞI PARTİSİ” yapacağız.  

 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             
 

Büyük gruplar “HİNDİSTAN” ile ilgili bilgi getirmeyi, 
Orta gruplar “MÜHENDİS” ile ilgili bilgi getirmeyi, 

Küçük gruplar “KİRPİ” ile ilgili bilgi getirmeyi 

UNUTMAYALIM! 
Büyük grup öğrencilerimiz 9 Aralık Cumartesi günü portfolyo (sunum) 

yapacaktır. Saatler sizlere bildirilecektir. 
20 Aralık Sergi Açılışımıza tüm velilerimizi bekliyoruz. 

Bültenimizi www.mek.k12.tr adresinden takip edebilirsiniz. 
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 Yüzme  

Büyük Grup 
 Çocukların derse ilgi ve katılımlarının 

değerlendirilmesi ve suyu sevdirici oyunlar 
oynanması. 

 Cimnastik çalışmaları ve hareketlere 
katılımın gözlemlenmesi. 

 Öğretmen yardımı ile tahtalı ayak vuruşu 
çalışmalarının yapılması. 

 Gözleri açarak suya nefes verme 
çalışmalarının yapılması. 

 

   

 Satranç 

Büyük Grup 
 Şah ve vezir ile tehdit 

edebilme 
 At ile tehdit ve taş alma 
 Piyon yarışı yapabilme 

Orta Grup 
 Satranç hikayesinde şahı ve veziri 

tanıma 
 Şah ve vezirin hareketlerini taklit 

etme 
 Şah ve vezirin hareketlerini taşlarla 

uygulama çalışması 
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YAĞMUR ADIGÜZEL 
DORUK ATABEY 

ALİ YETİŞTİRİCİ 
DİLA NUR DURSUN 

ELVİN ÇELİK 
BEGÜM NUR DAVUT 

ELA ÇİFTÇİ 
BEREN KILIÇARSLAN 

 
 

 

                      

 

 

 


